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 ظ أرغم ميس ىنب للا بوسيل ارنجدو تلاد دخلا نب ىوم عبر ا ذل

 دق هرم دامامحةرحاو هرصع َىارحاو و نال نويت بص

 يا يا ازيك خمسا

 3-0 ”ةواطمحر انا طعلا مساهم مظدو كرادلاو يرانا هديمس ىو

 لاقردا كراصن انا ساررع - اعاد ول ممالزوا شور نيل ناك حافر يلع

 (ي.مالابقان وسواس رانا |كرزع كيرلا عماج

 "دحر لا عر عوام طعام رَصلا عاش حاواًيدحينع كور يراذلا

 0 00 ميلع الص ضوهو دانسالا الن

 كولاولع زااو لاو در يعبد مهرلاب كرم لارا لغضباًدلاكمي دلع

 « فانا - ات درر رمسسالا اوعد مل اهدنا كسول ُ

 اة و ترجل انيتسلا جدو نوط الع عدم ةدان و مهم ا



 ظ ناك جة زدا لعحسض ناد وعسل يشم و نيعبسو ميسا متاع

 ١ | وقود شلة ذمته نجوي قلو
 |٠ دلو مالا رتككهرصملا (دكوم دركي مجول كاعيصلا مات
 لو رثدعالد مالك نص كيذا ريالا مجد باب ماتنالا قد

 بردا كرزح والا ور ياو دارتحالل_#ضخ عم فصول 6ذ نوعي
 التلال طفل مابي يلح ليت ىلتلا سب اعصللا دليله دامب
 خش لدلالة توبا شلال ابكت زمانا ناك
 اههشينع مساق : ويب كو زينا عباده ياتيك

 سر راد هدول سيول كا ةرصلا سنو هوكي دابا نحال مي

 قب الصا كوصالا نيستا الاد لولا كيمو لانج ةدمشلا نم |
 نبل لو ضياصنء أور مست مماحم راشللا نت ممدهوجداخظنخي

 لأ يدا نوع ارجل أ: يلع بري ال طداخ كاملا

 لاقوس هلع !لصراكتو ةيروص ع١ ءاحارطمآ لوس َنَح

 ا ولازال امس اساعد اشم
 > اتاازرم عنو ثنا الح كريمم سس كيرا لوم مالعلالا ل ىلا د مالطملا

 طع دانب يو لوسرلازينلا ضم غو تيل لش ينل زك عقول
 نسل لو انجوو احارطصاو ضل لوسرلاو يلا نبق دسانلا غير
 د ديما ناس )وصاو 00 مكوام اعود ىراخا مدل

 | مولملا وم هيغو نفاس 57 لوسر غل ناد كذا ادام

 تانيا 0صورلعتالص خوك فش تا دق سيشمل
 انساتا كت ناو لا لاو وبلا نيب قرعلا ِكنسيال ماَملاادح

 رابتعإب



 ز ساجدا 1 تسل امري وص لا محا نذم لوين لاهل داما الجت بلياراشعاب
 هدضاررع نير يثمن يلعد١ الجزيل كدي هلا للدام يذلا ضيا لي

 اننب كول نب رع نب بالك نوم قب اشم دبع ل مساح هجإ باطل ادبع نب

 1” تباوسايلا دب كودع نب ةييوحج ذكيا بكاس توف تايساغ

 رضا هرذ ناش هرمبامو ءائا حاوي بانها ناذدع ثارمم نير أنو نب

 نما دعيت اًلصدما ملكذ لقدر قدرورلالوق يشف ولا

دسام هدانا روكا لك هرهر نب فاسررع تاهو تبب
 ةي

 . عابدم نشا موو بهرام بهجت لنا معذايفذ
 ًامسالاهلهتطبضدف هروب لاه صو تعا وا هشاعوارتمابوا نان

 داق دلل يكب كما لطدل مسا فل الا ليم خلاد كورلا دلو 2
 سلا حلوم نجيح دويضمل الا نم لص دما لاي البل ءاهسل ا ذعر

 بيلا كب ريف ىن نو لسكر يعردالرما لويد جن ناب بدن ج

 تمتيببا م الد سو العدم تلو موجود لوا نر نكن المسا

 يدها حواف سود ناهثكزم دوال نول سابابلا كوش خادما
 و نمد جرد بلد اكو سيكماّملا' عام اخر زراصم نمو رخدا حولا ذيع ج

 عحكذاللا هوبحيلا زن لح اى رخأاب دورس ف التحالابارتس نصل

 ”اتسكلا ناكر ظالاو تاباب اش عجذا كوالا الس وبالالعىنمدل

 .اوتملل يش امم نصلي لصنلاو عوانة
 لاو تيكا ىلا س عزيف توباك نكن تسال

 باب لير حلو ءاجام ريوق ىلاذا موج ايدين وشم ىئناحن

 . | تااح ال! وم ىلا غداجامّب قلل بل بابن عوضوم كالرسا لويسر



 اعاد ريالا هاوفا نم ةروبشلا اور نا ماعا هانكس املا لعدئارلا

 ادعوا فور ءارسصرخورهو هرميام لأ ابلاءذانمانيرطب هزه اليا ءاج

 انتَدَوو نس وز: دله رجلي ناورظالاك ف فوزورخ ءاشم واد

 ربطو و ييزتلاب باباه ندانوخو لذ ماكلانه ويب ذي
 ايزلوَق عمساكل يئاطلا ناك نيت ماجام فوكمواضيا فهو وحط أربع

 كوب يبث ابنا ديوي عا كسول مننا اد مخ

 نيل كر يلع ردا لمجرد وسر لح كام ثس دولا ابالي ءاجاس ظ

 ةغص] لوصوموئاصءاجبام لد ضو رحت يكب انيس لإ كاذلاَدد
 م دكر وجان يكف رخص هوكي كاودمها كو فوصوعو

 ”انزتللاب نوكيا ارتي احاع_ايلاا رع دهروملا ىااسصر رن كا ظ

 لا د ىرلأددب 2 اكراولا دود اكاج خانك ْ

 لل لييبسلع نقولا اد وهوا ذل ابد كرازجلا جوش كدا ثخاسكا
 31 قيضاك انيس هيباعشرإ اذا نم اهطرل نوكيا تاب دل

 لصف م ددملا طبضل نوكي انع ا ءاملبلا ف عسانا ها حالا ادهش

 اد ىلا نيب ةوبسككا قاوحاذأ دارج نع الضْف مل دهرمملا اجا نيب

 دك تغاوملا يمت !ابدتستلا ضدلاخ مالا هوك يا ءانحلا عشب نلحلاو

 تاكل اه مترف ةدوريلعيو عطملال ص ددقا ذا بها طنخاَنلْحلَني

 + ميزاب يا قولوا دا اذ زنك يراد هننعا
 جيلا عيطلاو ندلا ياهلا ؤاملع هوكسو ماجدو يمن ناو وما

 ميزا امم وا اصول و رض: جو زطابلا ان الا ةنوصل كارةَريَمحو

 دقوا زياسواٍواصو اد ةماظلا رول مالم نذل ةلزغبابب

 فاص دوالا



 ب تكسو ىلابلا سلامك طا كا ع ملا بلاغ ةرحاظلا اصول
 أرينا زطاو دانا ري ناش عكا ةميبطلا ني: كاجو نعد يلب لئارشلا»
 طير زف دنم وعشاء مال ضو نخاظسس لوبا هجرلا يع وعافذلار يكمل
 زدالوادوجولاسَرلراعروا قربا نزعب اهل ساد ارئاوسو ا ليلا رجا

 يق رطبا ورع رحاظلا دل رلع ليلا كاتو هان هلا هيبيام لوا
 ب اطيل لكشمو ءةدوص نأ دوال ارح نحر جرلاذ قو كذلا ل طاب داما

 اكل ورغد »ل نفل عب هد دسم د كاشي
 زيا يل نزع ةرورصل لح بنل لل طي 2 ماكو احددصلب ماتين

 تأ دورنا ناضم ءرلاط نينحلا لانيح نأ سي الو ميو ديبدووعو ايل
 و خعالارل سر ةروص لا ردد َقلَح وان غبتم ديو غرر حاحا واط ادراج

 نسب ايل مانترمو فاعلا مدا طور دع تيس آس ركك
 حكامنا بلا سا خدع راد ةرحاظلا سا ىلل سن آه دب ذيبان
 منصبا دوي لنا مطب دع رطل اضم نو مس يلع لص ندب ذ
 رانمكلااماو ىسأ هيلالضلا ربا ضل ويعتاط املا اد ريعردا رس

 ةيصوص/ ضب لة و هورصبيال رمد كيلا هوني دورا لدا اع

 اكوا لع يلع ماطر سال وسراووولامو سوت اوريو نداربكا

 ةداولإ ذب داحالا ضمن م شل او ركل« تزامن ءلخ ريب ا

0 7 
 ثمن نا ىلا هراوم مع هريس رالا حابب ءازّسك

 نس وبحر ادع

 ظ مص تالا ناو زوو لح اوع درا ساحلا هداف وراك

 ضال |و ةرحاظلا ىالايهسس ومص ىذا ا يومنا عسا للا دارلا اليقين غطا

صرك ديسيمم املا طخ شدا كان ل كراعاليص ا اسال
 ١ ن
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 تاع اكو ةركيا غارب تلا سنافر لها داو مارحت امداد

 لافواسد عع دار انهو ع دو معاد هداسساكهرزع

 0 5 نيمو وا دداحأ
كوزيلا ولدان ونحو 4 لمادا

 ا

 مدق نع الطصال ارتساواز حادا دح بوم رداع اصمالاب ةداساتوو |

 م00 ليلي يي حلل 11# ]1# 11الف“ 1 نع كت هع اةكتسك-

 ءاشلإب انت دحوم نوي خا ثيجك د تةسا تايزاطاراصعالا

 هنلالاو نواب نورممضو ثلا فزع عدو ندالاو نؤلاو مثالا ٠ ظ

ايف عادصلاوب ماك مرتد ئبناانجالداا ف هكتار 06
 . 

 و لاقرشا ن ككضمن لهو كومه انروانبارز كرا ريما 3

 الاوت ابا وا اكل هذان هزلاو دميلاباضي١تبانرحاراسصتما

 الا هش سطو طب رعايا :دارعاظكو عياصل اونو الو

 فان واسط شبلار انجالي مم
 اخ اا تك نم دا مند جه و جالصرب لها لرد وصو حال

 :ةداك كر ادرامت نم سيجد اهلا 200 هك أتم وع عمج

 ردا معاون 1 هورس اىانانباراصتخإ ابر بارزبإ لل مدع

 و زولك نمل د سامو نبالاورابنحالاه غرر يبد قا

 اسوم و نينراجطارككد اضن عبو زييع .هزنبيع باج كلام

 عسر يد: ةزعسلا يف تال ضج كار هردرامملا] ,ةكميلع د ربما صو
 و دوله طنلياح ليتلاو ثيرال ريش ِدَرِفرَبغاَد ارماغداودالا

 ٍطالإ اوريو بعدما موزيلا اعز ردا امداجرابخا لاو رنع ىوارلا ظ

 2م سىق حا ليضع معاش أش دحا مقرا لعاب وبجدوؤاشلاو
 انبرحلاتف مو درع عم مك نعش تمعسو تل د

 رهو سنو



 ون تويم دمع ]رق نمد ان معدو

 ان اكو هزيم شل بميرا م ل ةذاجالابا بالا اوسخ انكوانرحا

 قل 2غ لاوحا ىب بري تلااه داراً مدجج بجاوا ىو مربع وسم

 اال ابيع. مل جا تحالإد نكت بوسيل بس كيك ذا

 ع هو حرا ضرما روككلا مالطصالا ءءامإل ا هوزءأملا 6

 طالتحا نمي الذال او هدام لع كدت نر هايالارلا جاحااهنعزوبي نش

 لحن طرز انما طظاملا م دروس ]جبال حالطصا رعت وم هزيلاب جيومسملا

 لمد مادواتإم جماع ةءارملا اوما ادا! نيم نالكدحإو

 ضربا صاعدلا+بعتملافاةذا لع ردود وا نود صدا لن م

 >اروا ىأو محو أيهدوامزسد :ردوساللا يرانا وفدا 3 ٍ

 38 تينا هاورو ظن ارسل طش الج ةوازلا بت
 : يوجب بل ردم د

 000 .تاو# فرقا لعادد بح هرعت ووكببدادبع

 صول هو تن ملا يهد ا اعلا ادلا سرور يلع ةءارلاٍلادشلا

 "نخاف صا اع ىلا لبو كاملا ارب ناك ,يلعرئالص

 فالحل صوم 50 اتاوويمبال الامم ديوب انا

 ظ كوننا لاك نيج مايا ل كاك يتم كائرصع: والد حا

 هيو و بوم مح اء املا

 : هع .اماااورفادا 0 ا نجوما دأيمتس المل نيطاملا

 ًاطخشومر) نيد اطخااداورت ءارق هزرقو تريلا الغ ثردحلاو املا

 ضرك عسب ارعالا سر نط ااصرمل عيزْشلا ها معا هدامتعالإو كوه را
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 جتابعبوب ا بابلالا طوادنعرت ها اك نعاس ارا طئمالإ

 أس ةيتحتو ةحوتفم يف وهو فاسق ةرمح هدمج ئلا ةيضريجلاوءا اولا

 ديس نب مضض ةرايلا مْ نس تبن مي وحو ءاصاج ةدجوماّسع

 | مج اكرو ىف نسم اناو لا اببع باوعو يملا _كورقملا ظ

 ”ى يدلاو قاعلا ل إل صواخ_رسا لو بيق تلو ىبجيرسا ناؤق

 رعى رو رو مالعالا نمارن يوك هدجان كازرمنم مندا

 ددأيو ياناو كة نسل الا كرنك طمع ىذا كرا

 اكالا 02ج ب كي نيش جاف 2و, عسرا سوو

 رمت لا لوم هيك وجا يورص تدرالا مالا نم ءدويسللا

 ىح نر ورضا نسينا داعم دجال ارععو كر! نو

 نيس دما ىف ْنكماَم دوا نم نيم ل نس دلو اه اًنماو

 | ماو هناي تويرا ماو داو ء نيهبسكع م يس سولف كامو

 زباب "قيل يرالاو ماعاّاورخالا وعش ليقو نعزحاو يمحي ماسلا

 ملا اح اجيوباانربخا ىارّدتملا لومشمللا نسا وكتلا لعاملا ص لاحد ا

 تقدس مود نلبازمل نايت زك جول وتتس و امة نكح

 تلالجش مالا جدك كس سحاهدمب ةدحول كو ءارلاّ سر

 نع اان نوكلاحرجترلادبجوبا نبل وير نعالهات د كام جوكل احىا

 مالو مدا رزملا ىكراجلا كراض الار ضلا ونا وهدم نونا

 اوه نسا رخو هس رو دينسعع سود لع دال

 (كلوةئامهلولق نيعسلو كر سر | ّيصلا نص ترضبلاد تام نم

 اليوم در نأ ىأ ثا هريغو ىرضيلا نع ادرك هوميسو نا

 ردا



 ا هلا دراما ةراش اماكن اسر ع طدااكا نالايضنا

 لاقو كام هالناق كا لاح قباب خالإبال ال ثيتيلاقزرطب_ناوع ثيرملا

 دشر : نشا اق ع ددكلو دما نيبو تش كيب يا عبو تركي در نا

 فيس نانالرضم هوذا كونا لقد نلكشلا كابور رع 5

 نم وكن نأ هاي روعرذا تمعسدقو جاناءماع نيل ومنع ىللا كري ءايتلاو

 كلاكرر مهس ماعلا لادا اكدسبلا اع انعو ىرسااَحا لومنم

 كيبل مغم ىلا كسي ليش تدعم كي تيمل الخ دول دحاو لوم
 كالو |يراضم امض ىاَلارلو عمم هوكي ها ذشنيحٍ بجو ضل عطع لشد

 لوملادالا نلت ال مايتم ها مح اطلع لا وا شما سريف لوني ابكدعانملا ندع

 وه دا لورلاا رح ىا ل صن هزم معس عا ضوورخ نملك دال لرغاماوبذ

 بمنملا لق لحل كيب لفن شن يحرق ععسخا فاضل فزع كوخ
 تاددادرن رجا جراصلال اكد دملا ىلا ام ايضم ضاوي 5 عىل

 الاجل ردا. اهل للادوات

 ادعت مرار تادينج قمم مكر رع سالما لود ناك

 "تاو 4 امجلا لبوطلاب مل هرم نوزركال العد اتلطم هريزيا لق

 ميك حاحا والا حييل فرمصم يملا بما بجاحلا نبع هن مانع

 : عسر ماودايدصقيضام لاح داكن كلا جات بح

 ”نمد | درع طع ظىا ءايلد نب ]عا مساوعو دايلإد امج نم مرنم ْ

 ءاوسرم ترراذ نب كاب نمو طسوتلا كن اديرج كي لدا داو دعب ذب
 اجسناضحا ضدحإو لكردابوصيب هاد سزدالاثناب لوطي ىافوسو |

 قانا د حا لكون لوط هالوك عالا ومات نا ارخان اع



 للون الو لموطلإ داع ناعم ٌقايماك ضجة مزمن لشلدلا دديقمملا

 صوم و لوطل ا نثدالر صلو لوطلا نيب الستيوتم ناكرد اضل و
 مل ىلع دا ليصدإهرامشسا لوطلا صال ىابلا كوطلا ظهور مّملا لصا

 ل اوي ميلاداورأك با لوطلا ىلا ناكتأد لوطلا لا الماع اعوبرعداك

 . كاوهور هر ناكر اراض ىذاون و يم مازال جراب ىنالاشصو يواسي

 53 0لع ميلعرسلا لصد اركاس ناو بيلا نع هرودعو بروا كوطلا

 ولك رو لسكر يعد لجلال ىلانلا دحر ضسا
 كوك لجان كسل نب صياصخ رجلا اراد امو
 اناكةروصدحا دع لوا طيان جنك قرت ميو ؤق_وجلا ساغارنتك

 هلا را« يخل نيالا تلا عاقل[ نيبالابالو يبلع دواطت
 هولادإب مارب صاب ناكل ضي ضان توا عدو ظن ردركوع+ ماك

 طسرو كاك ك دولارا ناكر لع دار ص داامط ات اداور ذاك

 م دالابالو ضاعت دوازب دف ضيباب سيل ا رادداساو
 قويا ة رس مداناو ءائلا كلوب ١ مداروصاونلانوعم مص لمت

 الازم, ىلا ىزلا را َّا نانا نف اواو ضايبلا يب لزم
 ”؟نيالاسئنل ازيلال هتلر وبتاس يت زلط تا
 كيبوب تلاد نجيب لالالا الازم
 بلال جالو ماتا راسك كيا داعش ور جو ةديملبا سم ديدلا
 طلاب 3 طيمابالود هوما ةدسوهو دانا كيو نسق

 ل ا دادّسمالا يو ةدومجلادضوتلاو يلا ورضو نكد

 ا ناك للعم طص ومش نا دال اواذصاةمالو تمن

 وجيد نامل الملا لسرا ىا هامل كاَيْحَواَم سارع ظبسلاو
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 لزناو نيالا مول سو ريطعرما لدا مدان ككاو وحن نبت ك١
 يبو نسل مو دال مدد نزال او سس سهر هو نيالا مون ىيولار يلع

 جراد رم احاوقد نوونللا سك حتت يمينا ىلا داخ ينال وب
 دنس ميرا نب و هد كولا ىا ريلع كنارسا كنا يراه داهر زلم هدنونو

 وري سلا لحا نصر وبه يلع ال لع ريحالا نرطلا ىألابدإملا تدان لام

 أ هاا نزلا للا دنس عيبا 3كوب ثمجزدا ص خراوما

 5 دعيرو اا رمز دار اسعابا سار لا اداري واعزعا ىا ريالا كرب كا

 3 دالولا لوا نس نينسلا يوجه دارج ةراش 'نيرالاطفنلاءاع ياو

 001 2 دار ةراّيوةنسيكسيرا

 ديجي ربو ويد الا فيد طك ناو دورا ندر غلامت اكلنا ]
 ملا دج ميانادص غر وللا طف لالالالا هيو نسسملووعد ظ

 00 خدت و طدار طا دن عروي تلا دريك دلع ىدل ارنا

 فانضو نمو جرا ثعب نيحد نوكيا ذ صا اضم ورش 2من

 اجلا لة لذ | عريحو اكل ىلا هومجدا لة شن ضو وش وت

 ورا دورك ماض يارد كوالا عمد درس ثم ثمل ند اريل اربع ىاو

 قحواسو « هور عاشو مايا رش و رس وهدا لو ثوب لو ءاوس

 سالصنا توام دور بيسملا نبدرعسو سابع نبا نع ضايع ضاصلا

 ةونملإهضماداب امهيبرملا الو ىهنا نسوريمراو تلت سد اخ ماسك لع

 ىا مادا مارق هربدد نيمراو كلت سادذلا تلا هو نييمئرالا لوا

 طوكر ىلا نيج السب عصور م 9 7 ١

 ه١٠



 ريالا كدر نم ذإد و هددت كنك ضو دنس ثلث ذدا جرا و يتسم

 دل مل نيتسكدر سواد ل ناد يدرس هت ولاا هيرطوملا نيتنستع

 لاس وم ماسر يلع ها لص درج نمل السلا يراسل دابا دا معارك

 لو لوالا عير نم كح ةرشع, نت ص نسال ع+ مدقدقو يدم
 و سف نيدلا دوكسب ءرعشم نور ١ نزف بجد ماللارسكب تيه مشد ْ

 فو لوشن لاح اجلا كسي ةريخدا فص انصيب نكيدو ضلال اد

 ] تباري وص هدانلك سيروا حادي متل دال يلا نيسب اذ لدعم امج

 ارشح عنرالارتيطد مسكر لعمال يصرم١ لسد ثم ناك لل مه يلا نغ
 زك مج دال ذ نار سيشل ون م تءاجامامأ اراضي 220

 نأ دروزدأ عمري ذراع يشل از يشس طع سنا نخ صل نمو رلصا
 تا ريهتملا مدار ورد تن مالسالا ربي شماس ندد د مراكو را

 مرتك ا لوو الس اهب للاوّراناللا لص الذ ابلاغ نوركععيطلاب سانا

 يعيب كك الط كرمي زك كي نس ماس رلع دنيا نم هركتم
 ان ١١,ريباج طيس رو تجد مول نيس ينيكو ومالا نع بحرا
 نيعاد ميداس روس نبريدصل درر دح ننصللا لَ مترها داس

 0 ىنامالعوب اوعو مطل كح هر كورا كميل

 مّوانلاو كريز هدوأ دوجاو مثئرع فور ثرطإدكّد او ورلا عساو

 ْرتوم وت ف ايريخو كراضنالا دعس ى يبو بويا عمد مترغ
 كورد زي ؤروانث دحر ا قلو نيمباَسلا حاشا ظسأوا نيج نينسم
 لاق ظل عانصلا لح لاق مان دحزدا ليد لامها لش لاق
 فود والاوانزو اجرح 9 نا داو زا ا انندم إد 2كم داكما

 ءاطح



 ريش رولا عواد كرم هرك ارك داخلي كا كاملا ينس و اصح

 اع دروورطلا صدد كربلا ا بيو ىا يضع فخم للا
 0-5 يو هاج نركوا دي لوطا ءرصخل لب ' ىطلا رلانهاءأد كلام نننسنا

 نوع نييجاتلا تان نموه مالا ءا مف هيدا ل ةزئان داو لوط |

 ل يتوفاطسوم دوف طاقات

 جيلا نركسو ا املا زينب ةمجر ماس لع سال صرسما اةيوس هك لشانلا

 ٌاماوتمير لس الي ضنلارابتعلاب ثني انادنلحلا حولا نبا رض نيد

 طولا ابدا ى ال دوطلإد سيلا دريصتلاولوطلا سطس ملا انممو تعيد |

 الو قباتلا ثيبررللا داوم نوكيف لساكلا دزملا موهزعملا فصين لوطلا
 نطق جاو عودملا سم لوطازدادركدي اسئل نبال د وربما كاربصتلاب
 بدلا لييصا يملا هك اذكر الداب نوكشوادلا د دبل كومو ريفت

 نطعو دميالو ميراغ طع جا الم الة ووحده سْح د داو ظنا

 1 يمسي ناك لوقا نع اخ مسالا و دوما اءالاس ماه

 1 و ةتزطالا تا وضدوف ناو مم يلع سالص

 مسوس :ريجربج كدْمَريْلا الجب للوصال ماج اكد ]لا كودب

 صن ارصو نال ارنا اكيرصنوإللاو دوطلا هال! او ةومدانولىا

 را عملا ططقاع دمج سيل ىكيدو مبوب وشن كاك ميغ ب

 اثمس امص اهعانسم و امرسالا ادامهيب ضادبالخ شل لع :اجتاطلا ا

 وكدا ل كاذب نصوبامزمالكتنا نايبل حاصلا صوم ابيذ رشد اذصو

 فدع لاهو ّيَسحلا رعاضص |مهبضند ارد اطلاو ماصعللاستر#ى با

 وعلا ضايبلا نين ديرب كويلارمس | كدع ]جر حزع -:لايفلوا فاضل

 ل



 ةرمسلاٍ هوس رد دالا مدالابالو روم ص قبسام نايف رع 5

 تاورلا نم هع هاهو ىنااوغديع نيو درعا ةظنللا هذه املاالّكد

 ماسر يلعرداطصرول ةخص اكدر عل نظن : ءالارهرا الممل ردع

 لييبا مصنع ىو ةرمسلا كو > ضايبلاب ه .وزنصو مارشي ظ

 جوت م ميصان/ اك ضيبلا ناك وسور رعد خريجى غلنادع

 ءتشرزدإ» ةدو بلاش امْذ ض ايلاو_,ثلزرب ايف تاك ةمسلا ناب

 تكا ةذام يقرا حداضيل ضل كتلك رسال

 كينغ و مالظملا لاو كاملا وأن صلار ار ابتعإب شمل اكن | داما نوكك كا ١.

 رلفعم دو نبالاك باهل طي فاكرما دوام اب صرشلا ضرمن

 ةيكش هدو ذنبك مفاهرسبامإ وبلا اعام يس اًصاهر ا طاككذ ذا
 فود وجو رد ب للظرذا رصف ندا ل صدا ل سلع لظرَص ةراموناذ

 ذخْرحو لوالا ناكل دحأو ضن ادع + بص حو جادول ا ثرراهحلا

 | جيتتيال ذا هدابخا هيب ةضتعم يلا تلج هش ناكو دوق
 ماي الشد كاك رياكرسا دوو مددت داو غالا ناكل فا
 مصر عسا لص يلاذاسلا « ناكر إف و بورد ناككضارعال

 علل درسا ينل! ضمد ؤ خاسلا بخ ول امساو كوالا وح ةضرلجلا»

 عرش و املاءفاوم قزم هدصب ءاضلا بدك ما دارس أوه ىا
 ”تاوانلا تزمب تب انكي ىدرو لانس رج كيد دو ردس

 ب 505 د خام ايلا !داهتب ىاانّقو هدأم ه ارم نوكيناالامل

 كثكاعمض ذا الام تبنشلادا)او دهتيد ىااكود يضل ضعج

 ياخ نك سر تنم تما تم ىاكز داوطخ دل نما صاحلااهديج لب



 0101 2 يريدوا هذه اكؤبج ا ادضاملا لاك, نسال داروبلا

 التحري كلاذ جيورشلا دب نك كلبا مها ظنلابر تسكب

 دكا راتب ب ان نذل وح د عبدك رإع مدحت زنك رد

 عكس كيولاةنكرادنبب ضووملا يوصبلا ناسك ب نات نيوهو ةدرتلا رولا فو

 انامل عبت نم رخال اراك مو هجو لد سا نبا نع ىدرلن مزعج بري

 ”يلا رنين يا نعامس ل صا ذر مقداذكمأ تكرم ضياسزخاف ككباي
 نصر وكيد لتجد عاظلا وعدد نسال ترطاع ننام تركي ريت
 متاع سمعوا 3 اولا ةداح تجدد نزمالت شعب مالك

 لا دولا دول ارم زدانوبخو سو ىرادل ا نيّتل !بيصلا كور 3

 2 ةوان ل5 ةرءاص رداد ورلأ ناكول ئلولا ماك ع هاذ كّمسال 11111

 تاق لدا درا واتم الكم ”. تل ادع إل ضم

 ضمن داوم ئضا! صلال كدا تك 9 عم :باهررل ب لزناذ 1

 تالا ةيمالسلا ماك ناهاظلا لمار نيمركد ركز طحالب نينا

 ضو واضيارجو ل ككل دولا علبة قد كك هزماعالا دج مدت

 ا اصملا) لا كام هيون كر طوبضلا يضلل ني انخد االول جوا اكل الوب

 اورو ةباردربيغلا ءْزيصلع متو :لاالاوصفالذ ا ملا ىاتلْس ملي

 ئ نرتاف كرثذلا ازا دير ثنو اهيككشمدملا تدك جيي يانا

 اكول دا وريغ مالك عدا ويا يَبس اراب عبيط لظنلم رانا نود

 كربلارانب ريغ لهوا لوا دس لاق لذ ل اوك. 1عاتحأ امله الكرم

 رق ع ىلا راد سوما غلام اع كررملا م دونما اسال اض

 عابر فورملا ىرصبلا ىادّضاد عبار ب يأن ثدحتييدد نم لي
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 | سيور شلوماوضالجر جا ججادبمشمع كره ص فس هتاف ثيدح أ
 عا أره لمن ىرولا أك يمس سدح نيمم نبكي اح بدع ادعكورو

 عاجلا ولالا هوكسمو حولا كم اطسمادب احد ٍتدحلا2 نينو
 طنجت نيدلا ناكدا نمانكرو نيرا ماما ماناكلصالادد سب هاطدمككلا

 كروثلاو ملا ىس ىاولإب ثيدحلا فرحنيمشالولو الا للف رح اوكا

 ااضمالاة وزع ىوارى أَن عاجا نعنيمجانلا ءاَبارابكسوصواااملخو

 ايل ريف كا ايه اويبسلا مارب جب بيد ساكس لق مشا نندجولعتم
 لاقرثا لكك امنع مفالخ م نيتسلد و داو لارسكد بمس قباني و الشبو

 لل تيب طول اولا عز اطال اعاباا تل
 ديبزلا بأم صم مايا وكلاب تادو ىرل فد دوك ل ونيف ثلا نوهت
 اك ل ومس ءاصملالاّقو لاحد 275101

 ه ة درسا نسب ىدلاوهو هاك امارس ضرس عاصم

 و ةدومط اير كيب ملاد| )سرس عمادللا ثروو ءرغيو ومصالا لَو ءطوبسلا

 ]ملا هوو متجر منج تاورلا ف مقعدا هيب ةطوسسلايددشسا
 اند اللا ذل امل اوهيد لحل لضلد دارك كل ! فرامتملا دلال زيملا ب

 تاما دوهذ آو مرلوف ميما طرا مال : طوع يجو محاو

 باب ىلا تنام تضاف وصنادل الداكن ب اطاواهدنتملا
 ظ جلا لادا حور يطعم لجو رظالا عشر داب هام يرذداك
 مزياكىسي 5 هرم و اكد) اوه ددح أو مع اهيوكسوابضوا ضد

 ضب ام هيا رابايص يش شسطال تملا بنزيلا مالكم
 ا ان ناكوزملا تيدي | جاتجيال جوان دكسوويجلالكزيشلا

 ظ ظ قليالد١ 0



 رئعر داما زملاب اص زيك مسك ريلعس الصرنلا نصويصتلا لاج ليال

 دأونم لسكر يلع دا ليصرما لوسر باضلا جحا ركذ :لانصخ ةيبو

 ثمل ناذ با صلا هد رمتتاورلإ سب ةداين صد ماظل ]بانك هاك

 ار مرا لور ناك ظنلب داربلا سم سكريلعد الص تلاعب سقيم ١
 ةسارر هاش نحن كاد اظنل هودبانبا اسمو قراها زك

 لمد مالا عاج لوس ملا ةدايز هلال دست اوزرلا كمطلا كا

 تركو هدول توما ةيلوجسلا ل ماكر ج داو راسل عوأ فداإلا زملاع

 . موضعا ل. جموضما كاملا واعفو ماصإعبود كلج كاز لج ولا

 *اءااكو ثلا دلع لاوككارض | رخو نعمان ح الك لرفض عويمر ف نوف عس

 لقمر كلا ساما ناضس ضو برلالض ماد َيبكملآ نيبآم دج

 - ةلوصوماو ءؤاضالا ودب نيبكملا اما يب كيرالا ماعم قد
 لف قدرنا الع ص ذا مما امسامديج داداو مل سوالو هدب انزقو

 لاق :راوولاو > ىلا اع لادلا صر ددصلا تسرع ماك بمدضب

 2 ا اورطلا لع ضاع نمسو نتكاودضعلا نع حبي كا مالطخلا

 صبي قدؤرورصلا بيد دعس وب ادلع مكه نمو ررصلا ضول 5 : نفس

 سس ازمصوللا احا مضر رص و عوز صلاة نصب درب ريسلا

 _.لاغانملا غادلا ضلال |يعانتم نكي ير شلل كم نيبام لوطا |
 ورانيا غاياا الظنامتر هر صم اعديدقو ماصملا ليهاناو ىناكلا

 خيو ءزيشلا نم غايالذ اضن صلب بنوع زصلاب قو نبا لاّوو 5و

 < اديشن وريم عا ذاع عودت اعتاب ديمزنلا لب

 لدي مس لا كو دللاو نذالإ ١عطاونلا ولا املا 1
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 ادع يرو يو عيركتلا طعطتسام سأ 0001 رمال بان
 اق نزال لا م ريل نا كرشحيرلل مدلك عيطة ةنللا لمح كوق
 لوا ثمر ىحز لم تل ماكك ضل لعاب هجمات مفاد لاو مانع يكرم
 ىلا روصو مظعر ايدو هذال لا | بحب لح دود دا نكن يحالم
 داما لج لياوشلاب وخلا ١ ىصلاؤلام هوبثويو ئهن اال الح ةعككا
 عمتجم م ىلا نان ز_لطصسملا مال رينو تلعب شللر ١ يح كاموالا ناوي دولام

 ا ما ل طاو نيكل الو دال يع طاوس املا نم طراد داوشلا

 جلا مص اع دامت رض لا ردرز هدضج ةزولاووو نين الوابل
 ميشذا صرحا و لكم رت للا زل صاد اس الحيوا مالا ةمم صادرت
 هك م نذالاوابْص لمن و رزولا ]شوجو ار طس اورام نالام عود

 ردا نانا عشا دافاور مازاد ككل عااد هاتنل لاذ
 ابتعيرسا ناب يمان ضرظزدا قو دارار وطعم نيل اص

 نايل ظعو الظل خردام ايس مرا ل افرض دارك ا
 فاضيا لا كدا ثرد اع ورش ذا د هوس كاك دار ذو حارا
 يزول وت ريكا ىزعا بور يبكنم بورش دام ىزاُذي مقرض دا

 اعرشا داو كلا ندب ارض كر ادا ذ دام كقول كتل
 مطب ةاحرلع ثلل> رت ل لش الما نضولايشغ دا دتاطاناك
 ميلعو ل سداور هرث واو هدحو ىذلإد نهد 3 ماللادبر رى ةموءاملا

 الوو 1 دك نحط اوبورازا مضرلخلا ىو غوواولادوإ وع داع

 580 موس شر ىوورملا جدو ىسازداطنرل بنوا بون مالا لحمل

 ديبع ا لاقو +ا دور ارااملاغ كب كبد نيد ونال ىوكياثرالحلا : مالا لعا

 للحل



 دحاو نسج نم نيدو وتحرك ياو دوراناؤ اولا دءورخلا

 دحاو بيرين يي غال نإ دحض ناب اسانصولا دوا
 ريحا اخيدحلا# ىلا لقد حو نجع اينمالوا هدبلارتسنؤ اسم بيلا جا بتحال

 ظرلخلاب اع وو اناث كاكزداورجالا سبح طعوؤا شل نما كدت دو

 انلح ملا انا كيرا طوطخبت ارانب خالسسملا لاق تن ايس
 لاق ثيح كرم نضناادل و كلل يلع زنا ىدلا و عي مبلا در شبرا تملا

 داعب زاوجس الة ىل دب شرما دوكيلا زر ت#لا انفع انهاض
 نعل ّمع شيحماصملا بزعاو مكر لعدد سا هبط ور يَ دز

 نم ناك داب لول ازور لاب نع ملا نم دروس اني رج ف لد بنر

 اج كوب اذدنع نا صال يارد يلغ وو طيوطخحا ذل ةيناهلا دل

 تخرج لع ردا احمي اص حرم مده ار طوطحا ىلا

 امكدعلا ممر اض اة سكتت بم نجم اخ رع

 ئ 02د واوحا جيضت نسل )© لع نايبلزانيتساا امم عو مدت ظ

 دامك نموا يكتف حدإ! نبا يلع ةاورلا نالع تيارل داث لوس
 ىحاطغ يور نب دار ارحاظوهو .تررصم ةياورلا نلالعا نمل زرص نوكب

 لضف أن دارزومب ديز نم لض ادبلا خيل نياك كاش اا يور

 ل ناوين لكل حبلا ناز ولالا ماك

 نيل رك ادك النير ضف! تنادي ضف ياذا ىو تلاد ود

 هس اك لس لعبا ليسن: حام: حارفكيذ ارامي

 | ايناساوصابدايضوضانا:_دشزيركربا وانام عك |
 طجارإ_ملام مدر لك0 5 نو دحاوريط ماكرتويالا دالي نونو اينخو

/ 
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 للا لصا ثيل معا

 ءلح نى نّواذا
 ناككياكأ د١

 دك لرب ىض ان: داض لاما تبع داتشلا ها نيتلاو لا

 ”لظيرماطلاو لس شادو .برلا مالك سلس مل دعوانا لقشلا اصاب

 دكر فاين سشلا 24 لل سردالك اٍتاداماو داع اونا موهاطلا

 ريش ىلا نم يملا ثسدأ دم لف ريذ علاع جرا يملك د. تاروكدملا نال اد

 لا نعايراع كاكا ال ضا هارإ سلا عرش عزم ءاسدلاو ضلكذ نا معو
 ب معو هركلعاذ مسلادالويوم ليضعسلا حب دع دز .|متسنرَو سو ”فاضالاو

 ليو تلايوالد امدح عمامإو هييح ع ا لح كوصا وبكر ببخص صو لاع ئا ]
 | > ةيبشم لا عصلا او وب ولا يراود وجو مباع

 ينام معاسآو امساك وصتم دا ججالاع دبل سلا يانغ
 زر يا تلازم المو ةذع
 طايل قل اناوبا سك يعم الص لاكي مانع ماصعلا لاترد

 ضامن ا ادرامّسا طق ظن ثق ريغ عواده كال زعبسا ىنصد ا

 اق داصانثوم دوكب ئحدل ليام ىيوملا مايضر صد كك ناكر مامتإ إما نم

 تي كلت دار د يَضسا ماما تم نام حمي لو تياراع لمادلو
 جوتشي يبل فوط نم طق نا سعوا ثور رعالط ناك شذ ااضاك د
 . مصارق و ةمرضملا ١ ءاطلإ نيران درسا دو ةدرتملا ءاطلا موىضمئالا

 ١ اكذلا أف لْمم ر.س اق اجو نخل ادا ةدر ملا ءاطلاّيضلا عاش ا ناّملا

 | لا ةدوبرشملا رياك انك نما ضامن ذك زبن ساو
 حج يمل ارب ناليغ ىو ,د رج اترحئا ماصملا وادوات رندا ثدح
 ء لضملاىس روز ارو اوناوعد مسو يرانا رّسدحو رع, . لاه وكسمو

 نيمباّسلا لد ل ىمم نيب الا جبن نع يدع رجالا ارابك صرت ري بوم نإ



 اك اند نابع ماصملا لاتانندحلا قرض يوان ثا دح

 0000 12نياوٍنّسساف مداإد لا ةهاطيشلا يلا سب وسوف للان

 لترياع 1 ةاسيت نركب ارت الا قب طلارابكتم ملجلا نبا كا 6

 2 ّقلْخو يصرع ىورات ليو كرولا ععسر ووايد كرو نم در نمل صا

 مير ١ ىجرلا مغيدحب كلانا مدح ني نم نوجا م شيدحم دان
 الكم ودكم ازيك نيس ص حسد كاك زيزحدبا لن دن د كررت بك

 هيما مضب ينساني دو[ ثدح ديقدد لان موج تكمن م جادو صو

 امزجي ويلاوعو داوم دس عون ذلك نب كسلا باهتة روب شل لع
 هركؤ نبذ وحلا ضجه لطف نيج مدح العيدان ناب عرتماك

 امد ةنيعاوص مارشلا زعم لورا ببعالا بسد دنرعطقسم كرولاو بيو

 بواسط والا حومة ثيحراصملاانالوسيتحالاج الامل ما

 ندرك زها يراشم بانو كرولا نعزاتهل
 ركام

 اهنح ساد هس

ك داهر وبا تيك نبع ىاينس نَكو كرورلا عسا
 اهات كر و

درو هيذيو ىوعرلا عع ياهدو ٌرْوي صاع »جا ءددادصاز وات
 كتاكو

 نادل 2 ٠ : يس
مبس# واكو ترطاب ىضدو كب تام وفاشلاو كرولا

 0 1من ا دج ني

 دقوء[مالاصو نيا محادا نا كدر هدادجادحاما يسود رولا

- : . 3 

 معضم داك انس اهيلعرلصيل كم دبا نما بصنيل بزنس
 صارو

 تمون تخاردادجسابلا هللا ةنيبع بار ظياسدو ضاض بي ؤيشض وج ذ

 لك هاا بنمو اناناةوربمكارا تلقا يملالخدوماتضانءادعاانب

 امباينتنح رجالا ىازطيصدو رك لي ها لبق مجول كدب ودا

 غو هرهذدا لاراامكو داس يسكن اليل واهو وت زءا لا

١6 



 | هلضال م وار, مازدا ا نع مدرس هراوحو كالا زيلاب فورملا

 اسرع لاك ب يواع نب املا نع ءْثلاَلاءبطلا نص دياعركم ضيوك نم ىلا نم

 ا جيرع نس اجا ىعلاتشراوستب تعش مزايا جار اكل

 تعلو ارلا نعساوبصلااطصوابحرللا هدانسل, لادا ضار جزع ةرمبلا ىع

 رشا كرا بلسن و دو مما خو اك ذمؤللا صعد جبنا نيعصراوسووب

 سدا فانك احد يرصورمس نيو اج خح داربلا سس يعادبا بدحيإ د
 دع بلاانصؤ مس واج يدحد سو دوو قراني صوت م ىلا

 تياضدءارلا رجا يو د ايسيبب كك ض ياو الا صحا يذلا |
 قيضادارزءامم ناطر ىلا بوكا رتبي هاجد حاز اظل يبني نيج ك

 لاق ممباتم مصرا كرعاو مطعمه هد درا اوستن ثعلب يد دممالخ

 000 نم نخب اككببمتمالإ نسوا دريصبلا دعت نأكل قذداا ق١
 يالح لوهنماىلانسم بسك مالكي تم دو جو يدطلاغةدوكملا
 أمال يمان ياناو داؤالا داس ذكيميصتاو ينم يكل م

 نع رح و فو ءزص ارح ردو ءزلا لا ىد جم صال تكول
 لاعلى زا ادررزص ب مص !دوصسو | رورجب خسر لع ما ليصردا وسيد
 اسال وم محاو لوالارد ومس مل ىذو لعزل وكي هازوجتو نع

 ومراة وس تيار ضرطوارل ىذ صام ا هلخ و ووو

 جلا هدار اوبس طغاع زك رص هوكيدإانَجد تل ىذد ولاا
 اجر ارضاعر امج رزهلا بَ نم نصولا نيحرن كى وارلا ناطعءانيرتمسالا |

 غاباورو كسل فزنا ظنا هر دّدزدا لمع كرلاصو 35 رايعؤ

 يكتسب دربي لوصصولا نعبانك لا واني «ناكيريخيو يملا ضرشلا

 رم لاذ



 احلا

 طض در اجا ايدل ترم ري ع دؤرم در دولا دارج دا الخ بويصنم كريم لل: لد

 هم ماصعلا ةدابرذا لبا صلو رب لافت بمحالاد باَولا ع

 ريشا جالطصاغ يعاب [مول صم واب وضم وا عزو و د يدملا

 اك هلم هين صولا ريا و باس "تاولكرد دنا لولا لوري متسلاب نكي ل

 -دح |.  دايلالا جيتي قب يوح باقر يبا نعي يدع د يضاكو منن

 ين قو نبي كويز دب نكي يع اال
 رندا رعب تض ورا يلو نيهان كم كاكا اكدرو ثيرحلاةبلط نم ضولا لذ

 هيولرضب رزدوبانث دحر يجربط ذيددح لا اذ وريصيددحن لرأس اننحا لق

 دا بكمل لادلارنوبكد ب زل وجو رزاق د وكساس م ديعزف و

 احا م زداك لبق ميبضتلاب فردذدا نيم دبل نك روضالاركذ ير نيل جومينم

 اك الابرز ب2 و جو اظنطلاو ناتالي ثنو جدو ررزخ عم ذياتيجاد

 وك ع وهدا خوك دوعصدادبع هع ندادبع نب وعزل دعا
 ىرن اطاطتشا0 امض دادس نع مسوس وتوم طلتخا ةددص املا لق

 4 من مام ب نافع نع نيمباملا اتا راك س وهورد س ابالؤانلالقو

 د ىناضوهو ضوصم :ذض كو عازار فو ءا رلا نوكسو ميئاد ءاملاءضب

 مج عمان نع ملويعر:م 2 انلاو ةنمولاشدح وردا نمت اذه ناهنع |

 يق ادم ةدعو ع عم جيوب ةدحور كك لع انو يزضنلإد بج كب
 فا را هاجر نم نئاظونأ نساع نع ع داس ارابكس هوجأو

 ادارندا نم نيرا مالطص انعّرلقْع انك دو يبس والا: فالح ينم وليا ريماب

 مقكسدا له كراع وسور كب دبا نب فالطا يظن كبل بف محلا تلطا
 فصول نيب ةروكتلا ةامسالا كرام غم زيببشمال ندا عم ينج هلا ويم يتب
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 مدونات دان درب لاح دبا نحيت يس نم راض لازم نمد الدلع

 تونا هل نانمدبعر فط و ارسا» بارت اج_لا وها دتو مس تنك هاد
 بجحهرسا ركع لح توج ونوس ١ ريصّس اهطادسا تببرطاذ ماو

 كدا

 ملوك يديم سم2 نتا دقوروكللا نمار قد ايبا لسا نم

 7 يو ا : 9 9010
 م 2عنلحر ذاك تلويحا بالك وحاشملا مس ريلي لص دنلا عهد سويس

 دما ىن الد الا ىدوم ص وراح لعب ىم هوك نا يضو امال ل دابضد

 اك وم تلخ رحال مود وجو لاذع نب نعت مول نايس نع

 يوك تدرب دج نب رادع برضو نيداظ ع نسجل

 نم لايل لذ دم اكو ميرا رسما ضيرو مس غب 02د يطر شع عبس
 نو ىلا لعل ص د زعج بوبر ههادجو نيا لل نبا رج د بونص
 للا نينس درا الخ كناكو نس دوس ضاظولا ساو

 لطفا كام - ا نيمار اصلا 2 22710

 2صظذ11111
 ياك نو هرزغراطد ىباعركدي خر صالإكذطيربلا دبع ا
 لدول اصر لع م الصزا لمْ لاق ةبح اعبي ل متحفا

 وبلا تمنع سسك خرزداذ سس ةكلذك كي مل زدا املا كاكاو
 تيمدملاو نيمكلا ننس لاّعالا نصولان او ناكها نلاط,ميرمرنال

 وك لاذ يعيد كاد فور لازاوخهوكت خراب ض ةياورلا كملف
 لاق نئلاو يشد دج روت ونجا هاف

 وطال ا رود رّيمسالا لملا» ىنا فددحم ءادّبصرحا ع وتم كدي ماصعلا ١

 نال
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 اند قزتم دوجوم هدا وركز ماحدا ف تبخ ثدي ليسفنا»
 عي يب :مدودلذ ري نصتيا مل دوجولا نصو ٌغِزدإب و ضصولا 2

 انانيتسإم ناي امج ناد لدرك هوك ها خب ملسو ريلعردا ل هركذ نا ظ

 بج اكرخ امج لالا عب حي ناحل بضل اورفككيب 93-1

 0 ادج اك مدد داكن ث يعمل بالو ليوطلا ل او اوشا ا معبزملا

 ثمل دولا يشل نشل علا اجيرصنلا مدق ثيحر# سرع ف

 اكلم اننع جت اي يمص لاو« ذ هزلاعساضيااعكو نب كد

 2 نب يلا لا و نيمرتعلاو نيرككا نم اصالا ظيلنلا زاد اس

 دم يمه ننمكأ ارض اداه و شالاو مياصالا ظيلغ ا
 دادس تاما درر امانا واني اد جااحلاو ف |

 ظ واو ديلا مسكر لعرحالص كن صوغ ةفعزنا ل ليتض جوف شا ذا
 صخ انور ارلا ذا ضيلط هر 2و ثمر د تيس الاد ا,لففالك لاذ

 باص ايعاطء دم سو رلعدالص ككل« طب بل دانيا

 3 اءازختمايرصلاو كوملا ىضا ثيدحؤب باك هنيل تاعي ظلغ»

 , به صالإزوا مددت اغيولد مع لعد الصنمكسم نيلا ارب در

 مص رعرسا ل صديلا تكلا جذصو كوالا دوكيدا مج غشنا

 اذار دكا شراسللانيشضينيككصرطبا سدا دابجلا وعالي

 ون ارض ضاّملا لة هرتبوغنلا نم بج اصلا كوم كي كج

 و تبت رموش عم نك اومياص الا ظظيلم نيّسلا ترمدلا

 ديوان ابابا خانم كن ها طالال ياس داك ا لسور لعد ذبص

 3 أ دروأ نملك اا وعم تدعو تنام



 ى ةعحلا) طيساهلتالدلا ذوي يلا لصد املس د ينادى م

 د تك داالاو نعام ةدحوم امه يلعب طبس جاهد غو رمل

 م دس أرذال لابحلا خللا سوحم زمر دان عمر دريلع ردا يصمداصا

 كيانداذ مالظملا طب طل فوم تيارامز لّمملا لاق ءاضلاشغ مند

 اس مادا شاهدا يحلو انحادام سبل ىككككرك قولا كاك

 امءاىا ررابلاةيو 2 . ىذ الور صق دّيدريع نع طظلملا ءانعس ىلع

 نوما تائللاو تاداؤرلا ىببامكرم ا ظلاوص دو مملاو ظلما ل1 نامي

 | ىو لاو اكيزلاقوف لتشمو ءنل ذي وا ىتشلش ىف لاو ماصملا
 دج نلت ص والا ممل لاك و -يصللا كوصالا ال
 ةدجكك ورز رذصووو ماهل رظظع ةداهد بو ةشس اكس اطيلملا يذلا ذو لع

 هداك رتيعا سلا ىلا داك ل درع »وص قرط ماضي ليوا نع

 دريتبكلاوروككل وح اظعلا ى سود كاسيو حس يرعااتن يس

 عا صنمؤ ايلا نيمظخ الهين سموورك ب من لاناواملع نيلرولا
 ادي و اص اا ليد واب وحوض معالا مجدا دل ارا ىىماملاوام

 تي نال ةفاضالاب اكد دوا ىِصرا كك 3 سأرلا ندد ميلك كد 0

 نس رس هو ةرجوملاب ءارلا مع رلمإلا عيا نوكسو ميلا ب بردا لدوط
 ءل يملا دنع ئزحا ث . و يرصو د ةيأد ورشرو بن ول اواعزع ةئاورّلا

 تكمل و ريغ: رطباعال و هددصاع ىسلضمتلا كى رع درسا دم تاس

 رثدا لصاحلاو ضمد لعل مضمد ىلا سيطاولا تركوا نطب تيباراس خر طلاو
 رعشسلا لا رزرلع ثبدح درك اكوا الب اصدصلاوس نم قدام
 د برها داوسككشم ذو ياودّصلا هن: بينض اكان نيل



 ١ مأرب ة دش ءانلا_كيكن كري نع .ةراّمملا تلالإف يكن

 ٠ كوع ملف درعا يكن ويلاه ضنا راح توجد مانشإلا ليَ

 188م

 ك2 نه 2

 أ ننضاد ادام دسك ان ءامها مب ءاريب لصالا ل عدرا اذ ننشد زو مم صالا

 ١ الكيوي انس ذ قات ع تكاد ايكو كيو |
 ا ْ ش 0 0007-7 ص عدو > »و مطجنو د ةرطا ل صالاو زوم م دبع اكدر

 دنع تنل ايما اليل اذاامادرجفع د ةرضاو أنمكك وكت وامدعت منكر شت

 كوونلا لاو مكب نكترا صف نلاب تّمحا ةرعملا خا انَون

 010 طداك نضطر زكا ىِضو ةرعاط قووام ا اناايكينو

 راطالاو نادك ماذا مول ديمو زكا ني نم بيرق بص ءللا
 كلا اكالارلصاو امس لاو لولاه طاطخالاو نكت لعاذ نم لاحرا

 بن واك رعب شار ناد! ادراحءاملا ن «وكيام عرسآو لنساإلا

 2 .كلاوعاف فس عضو ع لزب اعاك لا ةرددحلاب بش بصل

 | : 11 تس اون تدحلا ى١ ىداولا نط اعرق تضاااذا تجذاوطلا تدعو

 مسمع سو وس و وجم

 1 1 -ب_ ص

 يا جريح 00

 تميل جويس حجيلا

 ظ ض كنا موش د لَو بص رصلادوععد بصي قويم!ناكئ اورو

الايتحا ثيك كلا تبا ضر يالا هيدي خيب ادا يضس يك احب
 ا ْ ظ يت 7 د

قساملا اقبل بسلا بيش بسؤندي وتيانت هواطجِ امي
 ١ 7 

لا يع ةينبم اكو ازجرش هدمالورلبقرا م
 ةرايصلا# اج عتود كور
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 1 مندا درب ح عدالة لا مدس درمبلاودَبلا ءانحالسط تعيبشلا نو

 وة مولا كب باي مصر سد صارلي
5 وكاعاذ ل دد لما خف جلع اورل أرغب نا نكذدا عصرلم

 

 "رصد زا للا ىئناداند اراه دير لس وللاثس سل لادناكد حا لك



 انتدَع اكزتالاو كيدالاب نحال ناك سله ك كما سؤ نسحالا سيلا

 قد صر اك يوك سيارلا يب ناومعو ريبم هب مارجلا نبا عيكك بنا يعس

 مت هب دح عوم يلام يلعوخداف ميطدلا بص خص و فلبولإب لادا

 انيكك كاك لبق نجاس نباو كقنمزملا شدح علا ثيدحامتف لب اذ

 ْ ظ امتدح نيمْضتل قو دانز هب ب طم» مسا تم اكورد كو ثيوولاو

 دانمالاو داس الااذربب ا اند قلم كد وعملا نعد دابا ديا
| 

 ظ اسي نايراتتساججو تملا ترطشعدابحتلا ند اورشارلا ترحل فد

 ىا هآنمل اب دوكدلا ثمل وك ىا هد دحاومشل نون ملا املممتسي

 الهلل (ىصا ةداع تجد زدا ماعاد كيم لاق مهلا يشم اظنلب

 . ااَسع الوادانلك ثدرملا ماس كاو| يدانسكب ىوراؤا ثبوملا ها

 1 | وس «.يوارس هضاو نولوطا دانس ظ

 ْ ولي - رِزلاو تامر لاذ نش . ىلا نيد يذأوملا كاما اب ْ

 زالت وتسيير ذ
 وعم عدو مالا ءطوبمتسي رولا نا ةدارال هانصارإ م هزمت

 ريالا لومسجو لوالاوا خال اتنادخ لومذم هوز ماصملا كاتو شا | ةبنجم
 ثدرحلا لواس نايصسن ا نؤخدُك لد ناد لواثا ندع جزرلاو فودحم ١

 | تفاوملا نم هيام جاسم اد اوزمل ا شان الأبي دز#ملا ثدحلاركد َتِيكك

 ثمل نطو نم ترم ورضا ولا طرب نكاد اسال غب لالا ظل ب

 1.2 يلا عصيد ضم فالاد باد كوالا يف قاع اذ

 مسا ىلا ةرجوم هيض يس وب ةويك نروح ١ أثكذص رمل

بولا م لف ميصب عيد 93 7 ةرهوملا دددُسو هموم اداصلا
 ناك 

 ةرصبلا



وصل اِزريحا لما كيو ءايلارهوصد ةكرصبلا لاقادل تصبلا
 ءازمالا ن

 نينو ىلمالا نم توا وصيد جراوملا صد كب دعي بضعلاب همة ينحل ناد

 دواد >يأو كراديلا نعو ّنلحد ددز ىب دا2 نع كدر مرانوت بصرللا هاو

ضن بج هوكسو دلمون تلج قاضادماجج ارت قو حل خو ىديولاو
 

 تاج لوح عراشمالاة قالا كنب ولاد وسو كانلاٍشدح جا طظذاح |
 اريشكم هس ثوحلاظادحا كوول اد كيمتسلا ىشسوانع عتقان نب ىسايبا هب

 | د كوم وكدا ماع نيكل نناوعد نيم ا بد دعجولاو ترفل نع
 جا نب نيحلا لاّمل نيل ىلا عجبول ذا ىلا عحاد و ماصملا لاو نينا

 ظركةواوهسزدا غ مدا و ني يضل دار نككااذه شف ناك يلح
 وبا يبملا هيب زج كايا ءامس ا طيض غيري شت كم. بيلا ذه دحا

 نجا تجريف لادم لكذخ لاحلا دداولاد سا ككرصبلا يحيا هيبنعج
 دحأ مالكم توكعز داو الدارج !اكلانايب ضنصملا مالكم نوككرنا كيذا

 206 مقاعد لج باحدب ارم قي مالكا ص! كيب تذما

 ؛ قملاو يضف جلاب هابتشا مدعل ناك كذيربلا ثيدح جيخا كوت
 ذل زل هوك اخ انوثدج عا لعاملا نس لح يصل شلا ثيواولام دَحآو

 ا

 لع ب لاق داوي لعاملا نع كاجو عدو اد زيشلا ضم يو ند دحاو

 لكلا ضو ءنلتحخ اظاملاب تعند مّباةةورم ىا كم لة ادحإ

 - ثااحالاوا ادحاو مّ داحاو زمجلا هكا لاحى ا كوم اد عاملا ع نم راح

 ها ضان لول اولا فْذجج يسن ةاادحام نجلا جانو ١

 ذهل او نات تارابمب ان دحىا ماصملا مة ضاو اه نضملا ثيداحالا

 هكرع ندب اهل و م اع النا ليال كورلا ايذللا كا ذع مش هدحاو

 ا ١



 إب ةارملا ننّسخال نا ع ةدابع ىيل اطل اه دان! قاوعد ثحابم ا باعسا

 قرم مزمل ويد ا نجما > دانا د دحام كك نوصل نالتنسلا تلا
 ادركوذ اشاد دعانا هيبب فعلا 2مم اد زحالإ ما هتدحا رش ييسلام الدو نيل

 ةمياشلا 72-0 غاورك و طينلب نوكيام ميامهاو ثيرحسم ثدحر مالا نا |

 ل اا تموواسخو هيدومتةساد و موعد هدو يوم

 ديفؤل >باعاايارلورااراةماوركذ ربا تتسم زد ددا باص وزال

 درش د لعد صاد ١ كوالا دح نلبس ىادشسا اولكر مان درص

 10 2و نسا اعاد تيحدخ او مم اكرم

 ؟ادللام نع اكدرورنم هس مسيلا,يضالبا هيجل الام ضدح جزا

 يكس اجد رد ردوحأر نيف ياو ىو هووادنع و امعبو قانوالامر ا

 111 وكلا ١ لح دع ديشرلا جال لايدعم ددءاشلا

 راهم دراد سوت نب يعد ىضددا قرا يرع نيسالاةوعاطاو

 ضنا ومراد المنعش ميلع ثرحلا نإ ايو _رلااجورك نأ نيمالاو

 نحالابعؤ عال 00 قسرا نعينمف لع سازدا ولت

 1 تسعد تم ماا ماملاف ءايلع ناك تر ملادعاجشم

 58 اهيع نيرخ نع ةدرع نيج اوك زو دج يملا جا

 أوم ثد ىلا ع سو ىلع نب كدا لاه رغد قذمترلا شدح عزو

 0 يجمد ءزمخ ليوم خاتار اممصو بيللا نديعس

 ةجلاعيرب اوْؤانلاو كدبولا اكور ٌفودص#ت ني مب 1 لاح كلذ

 ظاراوامباءاّتمعإ افا مائه يبان تمص بلاطو رعد. م

 كك مدلول لكذكأدجوا دم دوك نيخما دلولا كربلا لاك

 . ريباك



 ماعلا يشل ع الا قام زكا نمل بد يطب زن طمس اوزب دلولارحاظل حام

 قلقولولاؤةنل سكب دلو سو سا لس لوالل امك ذا كولد ق هما
 دك 55 سابو ريمبت نعد ماصملا ََكَق نيمجيرملا ماللاهوأ ولاد كم

 لكننا لصاحلاو ىَبْنا يطب ابم لع دالو ا لضف | هد ةرابملاو زءاوهشلاو

 ندا زتدب تاز يضر نال ساطع نقال يبقوا

 ةداط لوح دو اذسسم حف غيب تلد الهل تل صح دا زن طار ىإ لاق

 ,ماادعطملا ارعركابا رداع يعول اناا دحر 2و وّمسيت م اضف املا نم

 ب غال كر ايد مولا كلف لغعالا اال نوكر يطل هاطع الولذ

 ع ولا لا ادد لع نينو با ييما كرينا لالا لاق تيحاضي امانا

 خيرا 20 اطعم ق1 نال مالح قبسو

 نهب خجلا اص داو اديح_ممابحت نلوم لك أدل و لع نينجا ديم | هديح نم

 ميلكا ؟لصربلا ءزسن غوت حسي نصا اصتنإ هداذإ يل و اثسلا

 ظ لاَ طخمملا ليدطلاب نس لعام نسكب طع ىا لد سم

 : لاقسام 21000 وكلا ٠ يلا ينملادو نانا ميجا ديرب كرم

 0 وما ب نم طاّسمالا نم

 وف عميل اهب _ داو ايم تفريد اطملا تولاد] نم ماصاو دس اادإ

 ميلايبرّْببوع لوصالا اخ ثريا ا بالا ظفلل ام 0 جساوملا

 انااا وص انك ردو نيملاديدشنبةدولوتي ىلا ضان

 قالب ب ىرهملا جو هانم جور مملا نيملإد لاهو لاق ميلاوب رب

 هايمضتلا نم لومي ساومت ةموتسلا يل هناا يدشن يانا ريو

 اني, ىنورحلا عي اصملا هراشم بنو اعرطوق عي صم اومن زوما زينل احا



 وتلا الو هيل هدا لور ولا نينهادع ميلاد ذب كومنس مساع لات بلا

 اذكهواحا تنعادو ضم لع تلج مج ددزداكرمتسلا غانا ىا دولا

 يلا يكرو طب ولملاب نيل ملدا ن طع متنا ضو كَم اهنا

 ب دا ها ينبد لقاح دكدلاوا نيبلاكوبف سلا اكوارولا هوب ناك

 نكمل عينرلا نع لوطا كاكا دبوام الف لوطلارلا لتاص هدرا يود

 قبور نكيدو ةدحولاركبطب_لاداذو كيوالا اصلا كب ططتملادسجلاب

 ملك ءأرلا 2 ذااةماالاة الج 0 نابذاواوالب ناهكزيامم

 لو ةدومجلاو لوبا بأحر يصوب كتر يف ىا كد دع مند
 ثلوالا يال لومنملا مس اظن امر اولا كملت ماتكلابالو موعلاب كي

 مكر ررغطكلا يلا ضب ذيوؤنملا لد بنا ءكلا غضالاد يبلا

 دعمو ىّسا والا لغ لدي ثردحلاِسز ردززم جرس بصل ماكو للملا تزولع

 0 يح سم كنلاصيلا تملا مرطملا

 نسا ناكل عيدا عراشلالةعبصولاددلا ماكل اه دارز ادصالا نم ْ

 اماو بجو 2ل ذز جولا غْؤشلا ضو ردد جد ك4هد يب

 كومان ل بيوالذ رجيد يشل ضبا لوف والصا ولا علا لمجح

 +15 هانعم نم نوكيف لك ضجر ناكل ةرانسسالا كادت كيل كا

 ةذوطاّءلو ساو بولا نعزحا جو ةلوبسنيف كاكذداجا نعتمد اعود
 ديك هت ع هه حس نم. ٠ تما ير 9 تع ذل سس

 رل اس الاو رايس الا نيبب ناكرد ا لصاحخلاو ضرالا نم اضلعاملصالا ش كيد

 كاز أضم ارتغص برسم ضربا كريم رك ملغ ديبعوناو كواضويبلا لادا

 ددرشتلإب ضو لامع الا نم لومملا ّضيصبوهو اور 6 بماذع ذ

 7 ضصايسلاّمرضال ا نوبل يس نين وال اح احا هاك ولب فول طلخ إس



 ىئنملاضايبلاو جلا طلاس هنمتبملا ضيا نص اض زلال ورك رو

 راق زاك يهوي ءاوسيدوت ىا نيتيملا يدا رجلا طلانعالام بيو

 بدها اهضاب ةدْصو نيملا تس عم دق نكل ةقدحلا دوسان كايا طع نع

 هيلكتبني كنا نيدلا ضب ضذووعو فاد طوامضيزش يحرم ةراشسالا

 دع وماملا ف ةدحوماصدب عملا هوكسو ءابلارضببدصرإ لايدووشلا

 انما عذل اوص برحالا ناؤصا لاو ايران( ضا١هياصا لاط حرمك يملا

 تضل ماظنلا وسفر طغى هيشلا نينو يطا غل شلل ينج طز يك

 مار ككاوعو نيكا قج ع) كيوان فب تكا تب نتبكلاو نيمكلاو

 ريح ىا دوج | همه ىا درج )دا سنس مماط ملمس لع لربدصد ءاكلذ

 مندوب ضمن د هد قدمو شسلا بد ل نم دوجا ل ضدب ميج شل ار نموحو

 2007 مفر لعسا اصر ناكدّوو نضال علدعالاو ترك اك نس

 وا لفارس نك 0ادزص اومؤكرايعإم ماسر يلعردا لص :صوخ

 مع دوا وابدا نو ماعلا اة لام لاَ ملعشسالام بيم

 ةاينف بروش وصب 0-ل عسا ل صر خص ضولا هواك نا نكيقوشلا

 وماملا هدد, نيبجاحلاو بارعالاويللاو ى مر لاوخس فصيل عم

ًمصولمجادااماو همس صرني ناكىضوللاة صو امجاذا دعانا نا
 ا

ل ىا درجا ليقو ىبسا عرش الزنا١نمف لترا
 اع و شالو لع مثي

 ةوشمو د ريشا يوصل تار ةساوزرا ارض مدروس نايا ض ةطذلا لصا

 مي صم هدم سم .

 مفيد اكي ايشمو ملم اسد ءازيلل قايبلا مم خام اناكلوكوٍةدمتلا

 ذ ناد هاطجي راهو الاشحا شح كال اتاد امور ضرالا نريلجير
 ك*كإ
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 ظ ١ | تكن جاور ذاكينلاسجذ داك زكا ميز فتان اشم

 1 ماعسلاب الو داو ءاكب يصوم ل بص لوو و للنيل ثلب كددلا ع

 نه نأ اهالي عبح انوا فعجر ضب قدنوعو_زا
 رطل ودم ادِسااض

 مداومام كاستل آت ااداو د قنيااك انا وفد رو 5

 اناوثارإإ اذن ادا ةرصاوّري ري دنع ىوليالادادالقورتلا قرايال ناك

 ديكور بلالبقا ننام مامالارابظا يلب ناك كلو نينطا_لاطإا ((ذ ند

 ميلا تلم وري ا ركل وانام صادازارصاعم لير تج اجياد ظ

 ثا اهرب احا اذا لموقف محل لضردال ىنعلا يلحس

 مانا نب ةوبلا احسب يملا طا ظنلا ىا طنحالملا هظن لصد

 طارذانصاو لعانلإ ساب ملال ىعيربمف دنصؤ الاد مسا لوالاد مرني اماعسك

 لأيام العد دحا باطلا سة تيدي ةونبلا

 56 آو لجامع نط عر نم .لجوصو هيلع ماطلادنم قايسوا ماعد مْ

 واخ ىلا نمد اظن وكذلا ماا كوهجو يملا وصولا تامل فوطعم

 لصالون وبف تيب مانجو دنا فدنولاالحو .١٠ ةمالع عب نيل
 الف هةمهدحا انسان ىا هداج الف مرع ا ءاج اك مهمتنا نب ملاكا

 رفا ز.شسلاو هلا نما سس تير سلا يام مالتسلا يلع سبع لين غلانب

 ةلصامج أ توص و ادادوجا مم اشاد باطلا اوبذ أوحد مع | هانمت ءاسلا

 وتوم هوكي دولا فاكذلا بلل ضددتلا علا ف دوا ال دوجا

 لخيالالاذ بولا دجال ىاابل سا مادوجازعلاو هرواجنو الخرب

 بلق_.ط اع 16ه دوبسيدا دارلا وا طولا فداوح مالو ايندلا ران ناشي
 دعس لا جيلا صردا لشد فرصنو ئلمش نعال ٍط رج شررص مرسو ١ 1 رت دما 5

 مسا ىا



 ” يسبب برضا هدئواو يلة رالو ليال زدارعع ابكمرمسا ىأ

 2 000106 مما عع بحرا وا روص سانا ب صرداو انك اننادوجا طظفلب

 اذا داجحدرصم ميجا ع رعب ةدوحلاذ , حام وجاد[ مت كزمربلاداور نع

 اندالإ هوم ار جرح شع لتخ نم ديد ةركتتمتم انسب ابلشمهنسحا اعاإيي درجراص

 انهو دفع مشا نسب ا الما ظ

 مل بام اوم اع برهيلا جااعانام 00

 مل الا قرصا ندا واكو يع مالا ديو دك 3 الود

 0 ميبطوا لسع مميلاد دحا يلعر هبال نيج نياك و حلا ماجم مهكيف

 نع سمرا هذهدر زاد نحل يلف اداّمنماعواطم ءالس عا نيمو

 . هيو وسع ممكاهرتما رصصا ون ولع روق دو سر يلغي دا لنص نجلا سم

 خيم دريل اولا يضل ضبذ مقعد ري اصلا ل: وو لانو دليلا

 ىضتلا وعملا ونام هوجو ورب عا! ووكسوا هلو, كيو رشح ل ضان

 ددواحناّسلا فرش الق هالوك رع سالو قداصويبنملااك

 مكنه انس وسم و ءابحّسل لاَص قود ءايبق مزح نال داس اتخا ساونا

 اجساننا رطلاخ يجسد ا ادطلاح مرر امم واعي ؤوسرنع تيب“

 ةيفود زم لوا ىلا :ولطم لو منمو و هميدج دور ىأ سرد اد رود يلع لدي

 هطلاح و ردوا ملاراجلاو يملا ارا مم نال اخ ى ارب وع

يجا لح وص ابووبيبت م رعم ]مل اخ كا رفرعس يحل صو هرشساع ىا
 نسور م

 هدلاوو هدلو سريلا بحا هيزعيراصّ اند دْساَت تضل يطعرهإ ورم

 اليصنت و كراج ناب نعازجع الاعب اضصاو ىا ةسعان لن يم لس اننا
4 
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 خالو لل يطا سس سانلا و سيدا سعب

 خس بصي مولا لوصالاذ اذكيتو[لق لاك هجداع رسما وم نزلا
 كإاميحو نكن دا ضنرددي درك نيل لما داو سعوا لخذل دين طم

 تعمسرككاركة رهو ب تكا لوا لش تببسآخدنع تاوزلا مالكم هوكي

السلا ويس ادحاوهو لحدا ب زول بلا بروش مجاب ا
 اكدر ىنرلا 

 ضماطرو نزلا لو لون دو نب سي عنلا ضمت يو لف ثتددلا ذعر:

 كوكي نا بزدا تعدو تءعس لهل كا لوملمم لويد ماصعلا لاق ناد 0
0 

 لاحلي دار طائش نياك وبل لاق دي لرد جلا ضيدؤ اف اعرام
 لعد عاجذ ثدحلا كود اكرجم عمدا هدجؤا يسمى وم صال جوس
 يدا بروك ع مى لوم وصال تمس نيعم بوح لهدا نع اكشنو

 ب 00
 و اجاوطعرمّي كو لجيل نرلا هواه ككوَق فزد اعاوتنما

 دوش رص انا ناك لاق رطددلا نع ىرخرالا كوز ورنا دع ردع ناكم تماما

 < ووو ثدحلاوِرنلا قوام دذس ككربحوبا لهو كالا زل قلا
 و قولا :مخاولا تانللا ضمه عرش ىا مور زعر اا صَدقآمَص

 اكو اذ خشي لو يفز فت و تفدحلا بيبي خارج لدصملا كاد ضع

 للا طبضقبسوامتمملا تيدا ضو هكب لو مصانآ وبوس كومصالا
 هةءاندن ' عزب الوطو اطرغمرتماَق لوط وكم ىدلا_نثلا ىااوط

 وماما و اساعدانتمالا كوطلا ماصملا لئلا هركد كل لومنمو ١

 ملهم لوط سو انلا ىاث ةطساوب لومنملا لادا: ساناد لوط مانا

 والعام كامن وم موو يمد الا ىا لاَ لالوتمم هراصردا نطلا الو ممم

 عشة مؤ اتاءا تععسو صللا كارعي د لامتحان اوج نم دبا و نعج
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 يش وو جاعالا كالي الصاداوالا بذا ضمد يد لاقط واولاد

 كار :.لا لحا رح عادلا بلا ىم وصخ متو بولا نع ددابملا لع عالا ىلا

 ةيدمل مالا ذباب طن نادال كامات ل لاذ ارا
 مهأن دحلاةائالآو دام كقلايجال خلال صا نيبو هانمم نيب

 ذدأ صرف ىلا هرككامامآو ليمتتلا إد مك تيبس كو ضفاثا راب نم لعاشلا ظ

 اميرات نيت دام اذا كيبل وكم طنا بذ اكلات هاا سان سيل

 ليقود مابا بابو لتياغ ةءعامتدان دال جومبؤ نصواظنل
 شنو انويضاو جاهز اشيداحاذ ةرككو دنع ثيويا ظنذران كك. نا
 7-2 َرْاَف لانج شا ضو ةدحولا وجو جلاسدنمو هيويلارمب

 بالا ]ون ملاع ريف فرعا ططمو سكت فر طم سونا نك برم 2

 - دل ةفاضا لق سرعلا غطغقل بسير نزلا ىآت وهلا انقل نع اج
 ليش. تت و 5

 نم ادعو ماصتلا لاق سوملاو“و ييمح د وحلا زازا يلا قير داس.

 ةْغِْسَو دامالاورملا نع مرخاذ رك اناواسو رن يطونم فلا ويطل

 قفا نيو ماكاو دارتمالاو دملا مولى أندم اعدم الف نال كو

 منمورل ضوتلل ص والذ طنَملا ظل تدحلا جيلا جرا اوم ظ

 تكول يرو وهلا و ةييزمؤ كد مزاد كيعتلا انقل ف نيك
 ماللا واير عومسملا كاف ءرازّءاوامينجالو وشل طاف ورة ةدك |

 الطن ملاوزاملال لاو مسالاردوعل لب مدل لملايين كك ٍتوّمسلل ١

 20010 ارزق لمصرف بوما ءابلا كويس يلدا مراسم و

 بشل نال ظن ريو ترايلاب تبا وعدا دالا لومسزدا وني انع هلو

 ظ خس تورضبتظرضم لحدا و دوبل عصي از وججوب_زجر تلا نور
1 
1 

 ا
 ا
1 

١ 

1 

1 
| 
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 تجب لوهخدالرل لوممداصلا ينو نا | يصغر لا تدب ضب يب

 ا هاطعا ضم اجود در الب هد ل ايما داعش ناك م

 طغوا ]رتكامآو جبد امصوعإب يف ظانلا دورين زان حقد واج ا كاس

 قالو دزه ضو مويزلاكت ا اننا فهرب ةدرمِط ايدل قبال اليبضلا

 كس يهلك ١١ داراجر هرعسما و ئاص نص 5 352 - نيعلا - ورع وكول

 د للا فود ثدحلاة رج داما كاب :اؤق مس روكلامشلا لذ محلا 00

 تون هادو ترو باوضاع شددت ئاطناا ىلا وةلاءاحلا

 انذنعج ادا سيعدبا نم جا ويغ نبورصالا ماكل تلتف ذر طم وم

 للا رانا ىاجيرم دوق ردا مص تنمو كيلا طبول هادو
 0-0 0 وس ىلا علام نينار لاهل قيطاعا

 َيلعسالصزصوة اولا تعادلا ند« نا ئَرسأ ىلطالا جزع

 وو نوح همس اال صاله كاد ّسس انارازني ترهل ىان وص

 ءامماَريب مطل اماويق تش ىادورب هدي نم هريس مالطا لع ير

 7 كير بوخلاوعد دايلاو هانم غض | لاوخا مستو ه هداف ةدردملا

 - عج يللا جقارودلا هدايا . ذاك صولا ضن لاذكلا
 ويل باٌالادَ مملابهل ناك رْماد امص امَو ةكدلاع آملا

 3909 عقود َةرطاد او ضايبإب سلاما كول ايس يمنا ادحا ناكرحا

 دس ءداضإب نيملا داود لا كيدالاو ل2 لع سال صر صو متاولا

 يي الا وصولا ٍْضاوْس د نيملاداوسس ةدّشس بدلا لوك يملا داوسملا
 يلق رطصلاب ةزيشيو عانس[ لة راسل قبولا بيعانأو حولا
 ”صالاو ب طاوهووذلاابلعتبس اا أطا ىا نانجالا نوعوعو

 كدااوم



 رانشالادإميانشال وما ثلوملا لوقو ليطتضْركرداجاوس كروم

 ابحارا بنيلاوأ َلاَق هداَمَُسا امس : لها ف انطلا فذحاع نككرا اوصالأ نم

 مسكن مَ كويك بادصالرانشمالا داك ماتا نم

 يف م لوما ةنيصاخ ماصملا لوقو ناسا ناد طولا بل

 ليج نيو عزك سوانا بو لوصالاذ. اع ضيدا سا ننكر وا يب نسكاد

 ليقوز انو « يع نايم يسرنا لاينوداحلا كيسا يرتب كاعد

 منج دوج يام صك املا سماّسلا غير ظلال لصاهلا عيبام
 دمك وباسوا سارعو جزم لإرظلاذعا مهموم رادع

 يملا جوشو ار |رضوريلا م ءطآو صر ضدحاوزلادرج با لوض

 100 تيظنررصع ىا بيضا ىحدلا نكجد

 - اهوابتنا ىلا ا ايدانسبا عا ددصلا نع بز مم او املج ٍترطر سوأ

 00 مدل نيكل سري اصال اطيل الا دوك او
 2 يال ان كالإ بوف اضر ضرالا نس لد ضد ز داك تيه علا

 لاا ةسي والا ةوحوملا اصلا مب صلاه ع نيصاو ءاضاذبكاو الو
 حم انااا يررعا لورق بدهملا قاس طهر رجلا نكد يصل لخملا
 عمل 2 : 8 لو ىببصو بصو ادم داضسازمجلا مد يجد رر نم كم ث كا
 طخ يبا ىلا ثيدحلاو عتوزنا ماعاد قضم املا نب ىذا لإ رجب نشد

 بوبص ور دوأ >2ا اور فاسو امضي اكاكشرحلا ان كرو بيص نع

 0 نب ءام نم نامالا - تسمي املامساناكءاصلا فاد الحلا لام

 دقو لاق ضدالا سرر نياموجؤبرصلا عزرا طثمملاب هاير نع لولاو

 ثوصالا ماجن جارك نمل وهو لاق ببص رشي اعاكتاباور لالا ءاج

> 



 ريس نا دوصتلاهرداّمملا عيب دو ضعب نخ تبسي كح هالو نب سنا ص

 لزحلاو هربكسلا رطاخا عصا يلادجو طعيو ةوملا بساع ناك مك «ىلع _نالص

 ليش داو ايبود ليوان ضرالا اع نو نيدلإ جرلادانعو كَم 35 17

 ةشماشم عري لام تساْملا ليج وق و تواهلاو علسسالا نيب طف ك١

 بضل نام اخ بكل ننكلاو ند اطلس زخد تا كك كَسضوََيَ
 ريل صلا نبا كبة او لصالا ثبوته دكا لع ضد افق مين

 70000 ىينر,ث ملاهالإ او بحاصلاخيت: ملام سودع | تاما حاصلا

 لارضاء نملا مد: مالا وبسوجعشم ةشملاوي دل نوب ىلا لد
 ريثملا نزركتو هيد جورلااع لطي تلاد ىلإ هدد مالا الانا

 باملاننالرنم ةزوحلام اًصِراَرتملا تو 2مل تيتا د وان وأ اصناف

 يختم لصالا ديلا كيو دزبلا ىا نموا كبت ةيَسملا ص

 نموا ماع نمي فارتيعس ء بام نكسردح ندسكرد لامي ىووبلا

 انليطو وجا ينلا ضمت ويس ماسلا زمانا لالا ىوؤماّقح

 22 ميجا انج يانندخ جلع كس اكتر هاحاملا َندِهاد ل ص

 | 39 ازضاب نيمنميعذ لتلعب نمنع نابت و

 ردا ءأ >عوصو زك سي عد ناكازدارصاناو الاساور لوضضلحاو

 مما د كرم لاه ميلا ضو نيدلا منج دم ند هير ولانه ] بصلا دان نصتسس ناكها حبش

 تارلاو .ىرهرلا ىّقد بيلا غلا «ددواانكعأ ارز امتلا ضو

 هئبنا نجاد ىبام ور تصل درخب عي با ط رج ىلا لاق نك
 تيس | نع يدور ذر ضايع اة انعنس ة.اذاس الاه هواولإد دور ماصعلا لج
 حلا ع تاظن 58 ددقو لاق رمضان طناف ىلا جلاراتخاورع م لامب 05

 ؛ ادهه

 ا

: 

١ 
١ 

| 

1 
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 ا ١



 تضف أرلا 3 ادوات ملا رادو ور ملا ةاتري رسبا مار ذناكو 02 ماعلا امش

 علا بحااس ميادة حاذادور كا ايش ارداف تلق تئيره | جدع نص 2

 اجابلاض ,ءيظع برس لاب رجلا هوك نيه نيمار يعارم د اكروصلا تبشلا

 داك ان دح وانس علك تا خس ددصم ما معيد نيبال باصلا هم
 اضل ل ينس ةدإ هدا يادا ظفصو مال ىا ربكم انيلعاياتواينلسدايلمت
 وم اطلع نم يانئدع را ٌيلاررصم هالما دوو اريل طعرضنوا ىورل ضم

 افا نص وعدم ضاع نادل ل ن؟سولامجتش تلاع | سيت تيلمار د صم

 لعات 2 لك ورب لوما رص لاَضااو خامل ظملب هالمأ دامت عدو والا

 5 784 تاي جاازمالا 4 نفط دعيج ىنانّسسارداب لوما ادد يدَسِبانتدح

 داو نيش طاع المالا مارا سم اكو بانكىم دون هدي ب كلوا امني
 0 زامل هيام تائمللا مرشم ثرد ب شيام ايم م اطلاع

 ضالة لستم ظل كيسوهد هز انين كو

 فارما 7 روصو وصرح آد بف لاحلا نوب يييلارساو ع وناوه

 ا طابو «دالوا نم حلب از ابزم و متسئ صد تان بوكو هددامضبد
 ْ | 2 سم يمس

 , ىف نلّضاو ثم لددوا إبن طع وراها ص ٍَيدَح جهد طمس اولاد «دلد

 ام ءدماجلاو تام ماب ئرو ىيدرق نشا نم ةناكم هدابز بية عليظف
 انوا تناكو ٌرماظلا لماجلا2 ىئدن تاكد دبدوب نيسولا ماى ةيخدنح

 اكاَسو قينعت امم ١تبورمادبع ل تدلوف قزح دلاخ عب قيتعلابج2

 (كريلعرا زيصرملا وسر يزف رلا هوا تام وزع وراح ٍتركذ دتددوف دل
 يابو ثرعا نشد سوو جرا نم وواضو سور شن ع نباوهد ا 10 1 يا لاا

 ثوار صعب وسان الاد وكملا هدانا مما ةخدح تداصو ماس ر يلع سنا

«28 



 رتخو 00 قريلعرسا لص اذ شب ماماد الملا ضانانرب ص نم

 سكب وو كي ٍةونبلا ىم ةرذ لس انصمد غب واسر شم لود كاوا

 ةانجلا لص رشم ملواعرم مر يلعما لصرضلا لو هيرطاد زف هوة نبتسو

 ادجؤزت داع جا تتح تاك لاق ثيم نإ كانو ان انك وكت اكن 3

 2ع ناكل ىوكسو ءايلا زج وتد رجوي هلع جورلاا لحرلا ثلاث ءنصّيكيى يع

 ينم بتنك كرو رورعاما كي يكاد ىماسلا وف ده الا نعد

 وبا تو هدشم دلك اوس دون ذاع صنم شآء سابارل اني

 ريكتلا وماذا ضمج يو ولان الا نم ىلا ويا ةغيصاحن نيك حلا لات ايزمو

 يب ٍدِدر ضادد دقرادا تنكو رساويع اب نك نالخ مامصلاغيو

 لوم دلالعواريزءاللا زك 2 وص زداب لولا ىلا عنج ليدالاو َةاظ زنا

 ضار عابا ىوككدا يني دبل السلا مانت هل ل غصب كة داعترلا كر

 نه 3 ليا ةنيصاع كول ماصعلابضعند جلد حا جوملا دويضس

 مسسعبب رهو مح ىلا كرمي دقو زب الاد - !ذالصا لع ادرس وايبزموا

 نزلا 1من و ىمماسلا دانك ف رطذ هاؤلا اكرم دمع هاد رعابا نكي

 4 عشا ضلال ا مانحم اهات الو زرصاسلا نم نوكفا درع اان وكاع

 جعله تسد تا بطلا نمور هادبعوباو لا مان صبملا ب زف
1 

 كالامطعنتْس لاحد اىبا ءيداننو لفامشلا كمال حاصلا ا نمدحا

 لا الت اصلا ءامد5 راصد ا نبا ردا ضل امل تيب ل تكا تارمبطلا

 . دالطإرا نم قايم عاش لس اوال هدلو لاهيا باب دراوئااره اض عياغاسلق ديو رج ٠> مح بي

 ةليضوزوورغيررسا نا كرما ةسزلح وبل ىبإ نع لضمان 2 اكشن اذ ؟!يضحرمت

 وهو در.م ساو : طلو الدرن اًدامدإ اينحوهد ؟ه لاَ نبأ نع



 دنع اص دارسا تاكد ثيحديبع لوف كحد جالددلا هكدا كى جدن تنا
 آل وع ةزغرانلا نظل سوح مسالا هدجع دبل ع كدا سوت اضيا
 لال ابس سرب كدا جرو ورعد لح سالو سدطبس اهبعيما يد

 انها كومدرا توللا طع ىيدأد هوبا ليمان رجلا تم شلع نسوا صدر و لبا

 ماسر يطع اطر درا! تيس نعجز د كدحا نس دوا عاللا سم

 تامسابمم نيتيطع ى بسو ب ءجاصن دا لصلاو رس اح ىنبا تارلوبل لع .

 حاس لاو سحيبب ددزو سبب سي مر لض عنو يضرا ود سو

 كيسا ريس يلا ملا ةديس وكلا ةوطاذ جو خياضانارسا اا 8

 تورك يجدن تاو لص ر لع رداطص ردا لو بيبو إم ديح

 ركز عد اجلاء ِيَح اقاصو كك هانا ملا كنمرلا ةيدح جحا

 تت احْمصو ىم ملابس فيصقاصولاو دقو اسد ال مم ع لاح

 ناك ماَملإن_زا وهو نصل ٍقراملا فاصولا سائلا صو انصو
 نيمضتالع راهو ردا مال يرحلا اصووأ نع تقدب يلح ا صو يملا

 داأدداصاْدصو ىا فو ذيددصمل مصر وللا وراها ل مجج هاذوعيو ىشلكا
 هارب طالاو تارك ومطار ح تيا سو للا وم خا ولادات يلح عايشسان
 ملاك 5 رنج لاس اننا ارياجو يلع لريام طعنا مَىلمسس احلا

 يهل ازعاج عمدا صوو وعظم و باو دسمل ايمن

 قم ا سس ملا حس الا
 ننو امره ليقو ردرلا سي إس ف دقو يتلو نرحلا مالا نوكسو اياك

 تلاس - سوو هيما تا

 لعاد سلاح لا و ىلا ال ىا ىلا ىوص كبش داو ءمصلا دعك طدو

 اا لضو كيدإرلا وجو لاسم امهم وا ىدارل او لخامسنا لع 3 يسعي دلل

0-0-0-6 
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 كا



 نم انصب ىلع سم ىاكبمنم ليوان لي نطعاضيا هنت

يزا ريتا روسو بلا ١لجات دوما[ للا زاصوا
 لملوشلو ل

 اظونومج أو فعلا شدزب بشن ا ىاَرَجَيَسا قايتلاب بنالاوهو

 شاغل يو ظفل نان طا ورب نصتاد اك كا ليد ىلايصتفازخو

 دو نون )ردعدادصننلا ا كك ذطد_ملا دان و ةياهبلاغ لادا

 دن لاَ اضعاناو لاكش الا ظنك و ءايش انا ]ماسلا نتا نيس

 كاك لرتسالل ناكلاتخ ماصملإ نو ةطبارلا وي هاك ت اس لعن طم

 ٠ لما عم هؤصلاح كرب لدنيا بالا رج زدامرؤف ازا تيل نظاتبا نم

 رانلا بكل مرقس لوس تنال ناضو لادا

 كم ةنابك موكل كك - يطا ءاشيا_اكو طب كم لاي دل نوكسو

 رول منعا ١ ءاملا انوكسوو املا يعج هانطبض نجلا لادوءاحلا

 هادم يم هياكل 5 يل أوه توكسلا تح كيمااع

 , اطر صا افي شنو ايدام ا نينا هم فوه 7

 ير 1و ضدك هآو جا انضم لاد ديل هايس

 ظ كما ع اراورلوس نا فساد هكمؤاو.- نفاد

 ل المات! مام لماط نيج اها ريلاراساام عدا

 ضمن لهوا نس تددرارد للاخ ممتد م ريلع اطعم ا

 ىرهمد دلي ناجاناع هايإب نامه تناوابا ادبع ىلا تكرر اهلك يندراملا
- 

 ديس ول يرتد وق سنام طوب ذزواماناد

 طلع رسا لدصينلا نصوام مم نيا ضع ٍساِعررِلَع كدي
 نامل

 كارا لما مدابجلا وو لالا عم هوالص اركان مهحد ث تالا لشد

 ايلشمم



/1>“ 

 ىا لتي نلت انس ءاج باص ا هوه ناكادأم نطابلاوحاظلا و املم ]

 كلب اهنعرسملا رعت كتبا درماَمك ع هنلبولا ولاكن جددت

 اكواب ثلا اص ضم ذا سس ئانما مياس غلا كال ةراشمالا

 ماصوا مانيش ل داسيا اظالاملْيملاه بيرل الغ وآ بلاد املا داع | 2

 ا اوبرا خلا نس نكي زرالولار كك الص يزن قول اكس ماو طعاومد | ظ

 ظ "يسوي عاوصلا دو ريوتورصبلا مانا ثلا هدصاّتم ىم ظ

 ١ ظ متيضماب لوطا مالا هنسرربلا ضد يَا لطلاب هوبي ذبافر شيلا وز

 ظ صول جم لايف وتد حا خريضملاو لن ملا نيباس وو سلا وتلا خا

 ا | ظاطدابشم ذكر دو عويملا نم عوفذداد لوم مسير ناكدا بيو نمو

 ظ ظ مه حالا اثنادرعاظلا خر دنوا ا لصاطلورنلا نام انزع نم نوط

 . تنوعا حلا ظن ناكل اوط رتعاجج نيد لضداذا ندا مسكر يلعدا ليج ايم نع

 مه وسر لاطالا ىسانلا ري امدحا نكي لدا درامي زم لولعا أ
 ظ

 ؤ ظ ظ ظ ديوب هاّراؤاداد اهملوطش تاجا نتتكاايركو مهر يلعس الص ظ

 ظ مماطت الندا اغ_رتلاوج ذكلآو دلا ىلا لك ٍلعس الط صا لوسر ظ
 ا

 هتعيص لع بيتل ترضتاو زم لع هددواطتيب اناكةروصت انام سا يلع ا

 هلو لضورط يمتنع ىولعلا شابناوزنوطلاوعد بيزتسنا م ليرتلا | 1
1 

 ا ماو ليوط ونعلم بزشللا صاير سيلا ايوا

 ١ ظ ميشو لوط ناب نمل او لق نك لوطي كاذبا قروو مطق ىااهريرجابنع

 ظ جاد وأط لو ممل فيصل بنز سما همكم صار ءزيش تيوربخ اهتم

 لست اب سر اليسا ةنيصب يزل تبل زصاع هشة ىلا
١ 
 ا
1 
1 

 : ١ - نيف مسا 3
 وهوا كاكردا عع لوللا نيو متلك عزلة هدبخ مأد ماصعلا لاك

/ 

 ا



 ىمأما ميلاني در ضنا بيم كم ضع دلل صل داثو ابنا لب وطلاب سيل

انا لو نما لا طسو مالا بزهلا» ليو ماها مجد
 ةكارازع كوالا نا 

 0 اكرعيطلا شو ولو هنيع دالك و 07 اوّمالْس تاو مالا

 ْ ةدوعجسو ور ؤ ناكل هندكسو نيرا ان وكسور طار كوشك ياو ٌْ

 كلاوشلا يملا تيمور شارون ا تس زا نا هدوم و نيو

 رسعلاز روحا اذ تيدو حاده ميال ملا نع دام دولولايلعدل ب

 ”ةزمزلان وابن رذالز ىلا اعاضيا تاخد جنو شلي ةيتهلارد١

 دوبتسمو و رتدالو نيح اياب هرعس د وكو هل خريس تذل دال

 ا ىطاو اهيدانكو مبا غ دول لاس لحم ب اع نال هدام ة ادح اولا رع 5 1 1 ةرءو - كح ,

 هيدوويعانصلا لاله ذي اهلا لا تامل ىسرندا لاف والا مما

 قعد ارغب لد ارش لع قعد نمل سنا نم هاواض خاكدورلا لامتملا تام

 م 5707-5 ىع )دعما صراف, رع

 َ ريال نتو ومما داصلا» صين دودي زا ويسكي ساطع زك

 ظ لوا تالا زوق ىوتمما عنو ازلَذ تنضو تندد ملاك 7
 الج :دابَقو مدوا__زاز داو َيزولاوا َيبرَنلا يواطم تازنالاو

 تس زاد نادين داص ىلا يزف كابل هال خا هرعشس هدا : :١ سمع 5 10 - 7 7
 7[ اب ةزنيل هادو بقا طاصاتنا ابق زوما دن
 ظ اناا كاوا دوب دداتسا مدصوتسم كيبل زيف كا
 كا ييل طا د ندكس للذات يش كو ىلا م ةعَس

 نع مامع ادا رشاد روس امجوا دين مابكَد معريلعسا طيعرنلاىا

 0 | ةلا الا ل طدمز واج دري هاري لشعر تف ىا عإتلا تو قزولا
 هريس



 اوقع تل لب قزعنيالو متين و. لك ين ىا ةرطرصتعا هدم هس

 ةرفووحا ايفان عش وهيا ميداس اكذب هضم نك
 ل سمراك مسكر يلح ردا لصد هوخ لس يوما أيس ىب لكَ وجعا

 كلو مرسؤر دوثد يهب نك لهل 5 ممم هوي هولا جو ءرشم

كر يلعررلا طصرملا هلو قدم مورو ين بكلام اتضصاوم بجي
 م

 0 رهرداماو اكن داوي الغ لما اص دا اور ارشلا كولو

 عحد دانا طفلا قزولا ككل فر تلو قولا نود ىضعب نصر طعب قوه

 2 جلاب ورش مارينا ضايبرضيبا ىأ بضنلإب واحدا سور لع شا امصريلا

 رخضراو وللا ىحا ازرع 100101 د ا

 لانس ضيبالارجزالا بذمملا تو تول دس ءانممتو ليطيسا

 هونغو سرا لا نوصي نا كما ققظاولتكب د د كووَتس وللا ءاصعلا
 2و سل - -ٍ

 ادوروو ةريبحلا لص زم/ ىواضعوالوط هدتمدّضادىا ل ف ١مساو
 / 0 ] ١ 4 ضع 5 ع

 انيبج ارو ةدصلا قوف نيج ه حولا ةالط نع نك فو جلا يطغبو

 ذأ لوط عب جالا ف سد جزلا بج وخلا جتا اههلاهشدو بلا يي نع

 ْ رتقرلا ساسالا غرو وطلاب نيرجا حاد قر ماوّضلا يرو سمانا عام لغ

 ار مالاورت (مازيعلصالا 520000 نوم الاو

 وأ كءامه اللا ملوق هيثوتو عج ةينننلا داع ءاذب مجيد ةرشسلا سنام

 ملون يوب لإدءزصو بلو بجاد بجاح نع ّءىطق الكن اكمل وطء ةزلابهل

 تسمنو تقدى الع اذا ثا دال بجاوملا نم لاعئهو لسا دكا نياوس

 اجرا لع عوز عدلا لح بوضس د خالد خياوسابنوكلاح

كم دعم نحر ابخالا اصيالوا ناكر خدر حزما لاق ص دودو
 يش ا دوم ر 

 باح

 م يسستللا تسي تو 2-22 2--2 - هههيهشبي .يييهيبسسعم

01 
|| | 

١ 



 هل

 زملاذر ورككلاكرداذ يحاي لل فصورنا اق نم بغا د دزعملا كلذ ىلا عجا مريض

 ' ملا قود ريدم زيلا ركل مالا ىذ فص ريالا
 نجا هوم ىا نوال ثل وه ردصم كب لامي نانا مالا حبب 1

 لادنع هرج قولا ايتن لو كاتتلي داك انبسم قر يبجاح كادالاو
 تتبع حا رتيورام الج مسك يلح الجر تنص غربا اهو يلا هرتستو ْ

 لاني آب ابتياور دحر تاع اهرب جددا نايك كذا جينا تنص كاد |

 آو اواو ناحل هينا نيف هد ةيبجاحآ يداك
 2 7-2 رميلعرمأ طارد طع بردا بيولارحاطلب 8 .زداههرهاظلا جهدا ناك

 تك لاحوم هو كاذب ىاذ ضمير يرو نم نعيم نخب كرس نص تاياورلا ضع

 | بكرا وراولا تين سال: نوجه رجاوملا لاحاضيا وعد 7 ظ انامل ني يح املا نال ثلا لع داو عام دوال ادتم ديل
 باور لظراددالا صم بنَ دب صارع ضمد هاف وكي وجاوعود |

 اطر تمو ضد دح م هدي جدلا يعدون لاههنمإ لادا بتل
 تس فس اح نب ناكتين تاوتما ُُى ولا كرد درا ىلا ني سو ىللازد لجو

 لدي د قركيس جو غ يراهلا ثيو ياها خا ؟ردادإ ,رصأ نبات ضاناا سد

 نيكس نبمل) | كينيولائقاماردالا ار ظاانع ارهدد هد هورظي وكري | رضنملا

 انشلام نوما اور وام لوالا ريو وسر لقد ضنالالبوط ى١ ءارلا

 ريطف نا بس اويرج دلال ارث طسوؤ بدعو نيرا ف دم فنالا ل روط

 هاا زل ضمانا ملا د هددها ةيحَف تصلا لف اها كك لياد
 تالين نم هروباع نال سنع ىلا كامجأب نا هيدر ب يضل اماظلاه 11

 تمارا لاق ضدصاف مر و دعم رص سال سر ملا دياعمل درضلال م

 ماما

1 



 عارم ل نم مسكر يلع رس الص لا كيب ى١ بشد نيس ليسا ىلا

 مي لوم مسا قريع ساالص هاد ,حو شوارف م اتنالم

 انقل ناهد ايري دالا فارس اواهالعا ءايساا عم ملا انتا

 ' او لنهب مكحافنلا سماد روكا تررطاسلا عبث يب ءالع رد ؤهو
 يح نشك اكتياهدةبوالضيلغ عا شلل ا يدر ذب للآن كني تا

 ال و ايم د ىا هريعرو رج دنب جسم وا كم 0ك هيلا هلعع زاخو ثلا

صمم هنع ترك لولا آ ٍداددلاو ةاورلا اني ابزدوط
 ع ا

 ا رضاع دايز هيوكد نأ ناددنإ ارا لوطلا ناك اوافرع_طصع

 اك اعنا اربلا كرو نيتنجولا ترم يدخل ئاسا ئه لمس

 انس ديغوهو مساع اتدريظع عاين يلْصر وناس مج وو بادحلا

س مابين تموو ع الضا مظع ىلا لصالاؤ عيلصلا
 ْ م ديه لم

 رو لاه تنال عصوتحاصغ وف كلا اياريمو عال ارق نكمل ناو

 ْ 2 غيل نايس طيغم ماع بنوك ام نانتالا ةدّسوانمم لسد ناسالاريظع

 ظ كوالا انسانا صاع اوت بزنم عااد ين
 مو . .!رارسكرح اراد نيتينشلا واو ياكم ايس كامسالازفا تدور

ش صأملا دير لسد َسالع لو ل والا وا هاوس امل ضو
 | ماعا

نس > ةدجو# هيمن كولاو رج هيلع لاه يتاةيادرؤيو
 أ ن

 شو ةدحولاب ايانشلا لس دمسووبلل ناهد يوان دوامئراو
 نال ىزدا

 امس فريلعّت ال صدا هر اجار لاق ايانلا ارك

 ْ | تاغ تاع ام بخعا ارم ةنيدلاب ىكيملخ ىضارابد ب تضول د م
 | رىمص

مصر هاود اعني ءاروّساع موب ناك
 ا علال تبرم طاف ريس بامصردر ا

/ 
0 

 يف



 نق اهفضم هدد ىنضم هو هاذ الاد موجب درا ناك ليسناىلا

 مثيوعزرطبو ةبتعو ظرضراو هيتس تاو قوطي .ماوذا دجوي لد

 ىقتحصف دات هاطعاف هوا تش ىلا كاركس وأو جا مبا

 ءاللارذيٍةدرسلَن مد اعرف دمرام بد زرع نمير يم وي قصد كير
 ايتهنابأو ديول العدا لاهل ةقرلاب اهمصدوو جالا يللا نيببام راع

 ديم هرج كيو يتبع دولاب شنب ناك الاد براس ةدحاوض
 دنيا فاي زفاف انو سل ينزل عتيل هوكي رولا لادلاضب

 ككنمل زعل ةداراو نضل راراتلاررح ارك[ س بايو قنملا نب ميجا كي ديلا

 اداراجلا ا طرته د تكو لادتع الارئي اش ةذع لوط نا ناب هادوصتمملاو

 بمال ءابيلاد حلا غلا بماد ارتد دولاب تاتيبلاو لاكش الاديب نا

 ةيمدررجلو أ مدل ص سلا آنص و نيو حاسد ابتنصخ قي

 "زبي عزل لكي طايب للا هدايا فك طوالا وعد تنع ارب دصرخروا
 نا اهنصل نانو ناكها ىد ىلا ةراثس د فيو ةذانص ارت اسمين يرسم
 ع 7 آدم قالا ضم الا وعد صملا ولكن ولل ار يركض ايس

 اد ددإب قصتنا سب لاوج ازدادت ةبسانسم واضعا تاكاش ا
 لشاب ىب دانا نحلاس لاب ؤيصتنلا بت لاجبأو تباع
 ال رتادن ناصو ا ميج حلا كوسم جب نب كورد مالح ع ةرباح ماظملا

 ١ رم ساورلانا < ظدزولاو طإدالا ئلياع نم دءأو يبوس اَتلَخ ءارسلا

 انع .ملالاع]يج نع ن دوك قزم ىلحلاب داك ناالامولا كك ذك ءانحل

 ملا طرا ناسن عقلا شرضدابانعا وسلا سيح ةزلا هذ كس لاقمو
 ْ دور فوريط دا مرسال خرا مب سلارانجح الك فرحوا قب اسلا اكل

 ناك <



 دا هدام ريوق زحل لذ كسآّتم فدا ابصنلاوئ يرن

 زاب نيام لوص ذل كرم لو رلاب تملا اطل نمو ضال انه
 عطادوعاكن كارد ك تكد تابسا نعت كبوصنم كلام

 يس داب لداعش وع السن لويصالا عجاج ميوام هدد انيصنملا 16

 رع ظلوا ضيا نلالاب بسك مايع خال ءانشلاء اذك<تئاضلاز انؤكيومالاب

 ان نكلرساوّيناع : كلاانع و شارل ]ملا يك هوكي د نأ ضولا نا مالكا بح

 الا ىلا ظن فاو لجرلاو لعبا اوس ديكو خجبخيصنل جنسي
 عاجتن اعاظل الايس ينام هطحالملا هلفن لج لوقو ءامتما لا ه]خن نم

 ا توي لاب يار هوكي خان اوديلاب صاغاكوصالا

 هدام لوف مثلاونماع لحل يصئبضملإب تتار نوبه :زيالانبجيصنلا
 ْ شل انزميدمو تقيل ل نوكدرَد تازصلاو عر كدي ب نم لعا مسا

 د ارلا جالا ضم لاك تلد اسك لل عدا لص نود ملا

 58 طخ ناو سيلا طم د ةداضعا ضعب كي ىَرِلاوعَو كساس ل ينرذ درا

 هاكعرتسالولبسريغ ولا ككاومج اا كانتعالادح نع ابجي مل

 جنو نيرسسلا نوابلاد داملا وكر نا زيتا صطصت انصيدد ضع تدي يس

 كوسم فنلا خب هوك بعلادنع مومدملا دايس لإ كا مرزوق

 در ظل سامو ىسزدا غبن دوما ظلاو عانت دال جر متل عمل

 - ريصيشاخ وا لصاطلاو 9 كدب ضايع اًمااهَسم هدالان ا هدول

 لا ىودح ادن ربخوا هدام نصدق آس ين يبدا

 هوان ونم ميراج دا وبسم نمل رضاها زينلا دككو نعامسؤصا 8 جو

 هاا نات ع نع اضوع مالل يوما  يعص»»



 ل ظ 0 ١

 وجا محد اوسس للاهد د يكد صح ىرواملا 2 لا ناذ هرظنو ئكا هردصو رطب

 لاق دوك صيدم ىأ ا تاومرّسا خرم ءروص نوكيا نا ارجو ميا

 اخ ىاعفرمروصلا», ل حبلا نا ماصملا ادام مقدن اذ دابا هو نككملاء اوس

 معا وصوماريطرع هول اهيا دوك ينل هايس الا نو د لعاملا

 5 نك 37 - 1
 يقرا ذب مَ اناا درو ةذانمالاع يراعي ىلا لاس

 نيسلا 9 ص اه . ٠ ّ م
 د ءاوس و رواجو فوزحل ءادّصرخندا اع وفم واوسإ جلاد و نحا

 لجانب ال كلبا امنا لأ ضل! اولاد لق نسم لاو امل لاو
 يلا «اءاع ؛ ||. نم لا ا ىلا اوت ان طسص > تاو او نانا

 2 دام طك ىف |طاذا كمريل انام و سس د ورانا نع

 0 1 : ' ا
 2و اوس ل املا لاث جرد صلارو نطبلا ضمجو كمر غو اوس مو

 ل عال ماا علو ار وسب لوس الاس يعرسا

 20 اننظ ايدام ديو هردص نازيللد دارا ل كراع صفو ىطبلا

 ةيصو هررص اواي ورغاض رطب نا ني يبس ان طب لكي دن ف هددصو هددص

 انيناويررصلا نوكو باجمد كدي ار ّصلا ضد دل وف طه وانو ضيدرع

 رول آر ود | اهعانمم بسب د١ ا

 كارلا م بلا نع دوجا دومه ينشر لد ىم ويش يو لضتللاب نم ءارلا

 داو بنا سورا اع ولاول صودا
 هاكر رسمنا هوضع ا زكا و نيبارعو قوما دولا ىصيمدَومك

 ميلكا صو لاه موق تايلاند ليقع اف ون كسراص ارز

 ور نزلا كافرا زلال انوا ضياليضنتلارسا هَ فما نيب انين
 ْ ناكدلاوضملا ا لمتتسللإب نم ديلا نم لعافرسا ندا طع درا كيدي

٠ 

 3 كدااوضملا ءامي ا ناكممس االعاضا ضو بلا نعادراع

 دولا :

 ألا نيد ديع لاجلاو <دعام



 بأ

 0 رو كم ءلا جوتطم ديلا كود ماصملا لاو دحاد هلام بلا نعدرتلا .
 | | دهصمولاو ولا دنع ضب ىا ديلا دطاد ةدرجلا ضب ما ساما
 ظ ْ قل زناو ةرهتس ضو هادا كيتون جلا هدا ءلدا كك

 ٠ ٠ ظ جينا ةرتعلا وصالة لا كيمعق ىم مه هن تين ذلة يع

 ا | ْ هلو دل ٍةمنلا كيو رملي دخت مالا بلا يبا لوصدم لاف '

 ظ ظ ظ صو شلآد نصولا فاض وسلا قاما لوب هس
 1 طخ اكلك ذي ىا رك ةوصوموا ةلوصوما موس وسو جبل نيب

 ةعشالا كادراسّسالل ملدا لوالاو طْخاكت اداورلإ ضج كيو ةقروالوطى ا

 و وتلا بي رملا كراع برسل بق د خوه ووشلاارهتو ولان شم
 ماو بللا نيباع ىلا ةراشا ىننطلا لاك تدق باو لادلا وكس

 رعت و ياناع نكي مللاد طظطاو اعلا دلل ذ ىوس املا تاماظلاو

 بيادر تبل سرعشم دعس نا ثيدحؤر قدا ثوري
 اهلك زداعار يدل كرا ةيابنلا يك يطعم دو دصانو نب فيل

 نيكل نيفاتسويتساةطو ءاجدكْ دا جلا,يلع نصل نا دارا 07

 جحا نيضوهوريطبا تخويل نا تيفو يَا ملااضاو
 هاروت اجيرصنم نلا للورد اعشتي نب ناكم نتاع ذا
 شادي نامل )كو يل 1 َنيبكتْطاو مباصالا ىلا ف درا نم لالاكيو ا

 ا 2 لل تسي

ما هرهرّسنا ىاررصلا اعاد رزمملاو نتاكإ ؤ
 دصوتائناو ركع ل

 ددلبوطووشلاركوشالاع توالي نت رفا تنص ضو دوجالا

 جو دزرلاليوط م ءارتاو وت ماكاو وطاب كا عوض
 ىيد 5 4 3 5 نع .٠

 املا امل علل م هللا نع, نرخ امو بلا لاول هزم هوكي



 يطفرلا نزلا ف «طرتعلاب يوك نيماَسلا كيو كادعاسارطع اذرطامع بلا ذو

 نككاراو ارحب جد ,ىسركاوعورننملا لير كلا دنا ف يافا ماببإلا

 ليد حار مير لب حسا نجم للا غرض يجو الا هيبة وراد نعت اح

 فاطالا لأ ءانمم يسيرا نب قس ننهلا لن داهم دما

 ومليت د يتم طاع نلادمرو كمزجو ةلمملانيسلاب

 د دما ةردمياصالا لب د طلاب ءائّْسلا 5 ف اصالا د مجم ف ورطا ما

 لأ ثمل مو كولا مضعب كذرو طارد ريم نم نك مجاصالا لنراو ديلا

 اماه >سوا_طاوا اصور ا تلا ىاكوارلانم كش اقوا :دا رجولي 7

 صدا امترا للا لوزن هانممو ها ويضلامَى]رطالا رمان ١س ىوارالا إسم نم

 اتت راادا ناريلا تلا ملف نم نيددرلا لوطد ىأ امصاسنادضوصرو

 ءانترانا لن 16 اولاد ظنلل ادع دائما حاصالو ىورطاركدب د مليش 051

 و اوزيل ضح ذر قولي نلا لاق كوطلا للا لاس انف صو
 رامى قات لباسم .اداورلا ضمت درو لمْ اد َق]طانا لاس اقوا

 كذا طال اس نئْممَيأ نيمدملا طعانطغيرولا نم نابل خب لوالا#

 نطملاداوب | طالااسو زيشلا ضم و عقورذا ملل طبل سو كيم لاق

 'ءانثلا 2 صانع ص الا نافاك اك ٌيصواكادادعو ماللا كرب ءاملادو

 كح

0 

 ا ةراّساو ضاطاناوباس م يؤائارَّناورلا طعاماو لاقن) كرام انا نب نع

 لاَقناَه كردعحت را صال الدال 59 درا ةاصت قواكمبإ :اوح واح

 0 جراشلا لا 0 ناطالا لباس لاق مب مول طانالياس

 ىعث رجلا اده لوصالا ماج و معا بصأو وا نال تاباوزا

 اذكروا نزواق دع قتتسمدكك ىناطالال يان لاكدض 13 و يوتا



 ا

 انا مالي يس انلا نماوهس جت عاب لولا جو اذخ تانسلا نعلن تون 2

 ياسا يس يدا سكر اس ا وك ءولا د دطمملاج

 اتينا نو مِينْمَسلا نير د20 نس نكاصك مياص الار ىا نوإدو ناطالا

 مدع انسعانإرم انا ننلاق قضينا شنو ةهصومو نبت وان ديول! دورضلاب

 ملاذ ا ىلا ل ضع اهوطولادزعا هزم ىضرالإب صلال كذا هضوملا

 مدّ زو الاريزت نامه اال لة و ضدالا نع وإياد دنسيمدق لس وم
 ابحت يروا يس داو وكب, اود ادج مدل لنسب لد اد جنتي
 مالكا دوالازاجعرجلا كرس ب! نازواصفإل_زالاا دعاك لاف مذوبف

 كيل رالإد ىرل نيرالا نع ىامضتر ماتم نجي قالا امرا لا ليو ياهلا
 ل ضايع املا لاق لك ديل لمملا اىحلا و ءارلإف جرالا و هاصخت اههسمي

 اهل طو مدون طواذ ار زدالك انه الخ ةدرعدبا شيدحشي و ءانشول راك |

 ا! بتل اولا نيعنسلا سم قاد اًصدكَجر منو اهلي
 ممفيو نيساورلا سد ىلا صول ضو لو لد اذكر و اك ملا ىامالسلا

 وك > ىو لا هايد مهاب هديا يح ةيرعول اد يبن ءاكعاظءم

 ناكل ينج | نكك ردا مجددر اول يصختالا ناصع لور سعي ملايسم

 زالة زاب ايمو اذعم نيمّدلا عيصدونل قاوم عرضؤصانن اهب ْ

 ] أغطيزج دا سوجاوللا هاش ماير اعلا
 عب هان نمو ايماصحس دقة تاداد ا مزلاتن اتا لاعالا ]

 دما عا انك نيل أ عبد عجاج ديوكيا سريا اذج كم قاد

 داس ف يناسب امجد اركاو نايضميب بوم مز ارذاد ةورهورا 1

 تاواتنامنيمض نارا عيب لبجال نمنع اولجم انادعر نه ثيدح
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 وح اطوال كل نم ماحلا مضوي ريش بيرم انا وام بزمجلا وام صاب

 لوا يلا, فلاو ضل! جوتي لابرلا 2 ملوح دو هروهبطم زو اوبس لوالا
 امملما ىانيمدملا عيسممرطبلا ىراط ناك دا اص ظلما مضلاب ناص#

 ”ناوالما ىا نيم سلاصاط جود بك ّيتاعلا ذو ىاتْسالِو_كئاءمرب
 دع

 اسوا |وعرد كو لعآ وبي دوق هديودوا رضوا مدرسا رصرم ا« جيرصاذا داما
 ميِلِع . - ركل سي بص ل
 ٌفَمِبا كلما مدوررطىا ىنددللا ىدرم وبا لائام هيب و لامع نام

 0 9 9 3 - . 9 . او

 لاذاداامرم لذكر كذلا هيعمل عصاي لاوس لاقدر الط دالا

 اضن ينمو لاو :داكم نع دو متر يلع ردا ط صر ل دسك هذ ىا

 انا هارضلا لهجوم بزغاو ىري ا دعاّدر سيتا وا طع نوم مدلا 8

 ذي كنان باسل كان كهنسلادانلا عل تعب و اممللا بولا لا اظن

 انت ءاطخج وا ييو الا يتحا يب ركل لونج ااب اخ ضر نعاس خيبت

 اهلاقدو ىا قلعاملا ه تبررصم جنلابشرطلاو يشابه عر ريالا 00

 .وورملا ككقولضيل ثلا زمن وهو مساعد دصم مار صلإب5 ضنا رمل
 تاوكذكو ماللا كون ملا مب الق ىرابلا بال فيدطا يؤ بولا ده

 [ملطم الو منعم ءانمجلا يس دا | ددصع زدوكو دفاع هلق هوكي زوجت ىرجرالا طخ

 اىزي اذاكر لعدد طر زصو ود وام سو هاممو هو ث لاور كالا

 ناكرذا مكاو ضعت نمر ضم يد درو ضرالا نم عاما مرصلاا نرارالا د

 و لاس نان لامس االول" ثيحرض يسال _ز نويل

 دصقا

 ا ١ فيسرمب عمة نسواو 0

 ب ا وص س



 لا( ىَم ماصعلا كد اطسوادومااارج آحامسؤ ىا ثينس فيد صق ا

 ىاودمي كزوب اوطخ رد واضح عاملا علق باص عاددصم بوصنم هو

 | نمكك”زيا طر ءاياصدص دونما امنت ويحد رنج ا دك جآَسكك ثم

 تو نوط لاا نيل نسل اهياه كا ميس عبس ةزعاصرمب انها اضيا

 او يوعز زرع ىلا ينل ظنا دوصم خطا وح ةرابلا غطت
 ةنيكسس ترن ترص ىلا )تيد نوما ينصح ضقذ خد دصل تضخ داب نب للام

 هيمو ]طبالو ارش, يلغج نيا و ريمدعب بيا معوراهدوىس نحو

 طلاب نوع ضرالا لك كيوي نزلا نصرا دابعيو قاض رودس نجى لاَ

 رس عرخرلا كفو اليو مولع للمجد داع. لاو ضا لاه نانو

 طصولا مالا غرز دارا دلاد قيل نزرتملا لس الاودرع يدل جبع ملا

 وار كرحأو ضرالا ضجر مو داك مسكر لعرما لص دا اصاعو

 ر خصرك جرد هن طخ برايل خرب كا ةوبات ابار
 عرضا ىديبرالا غلاملكر حاصلا املا يملا لنمو عونلل يل يصد
 وطب زيرالا لاك, عرسه يشم نا هانم ميال داما ىلهلا عسا رشيملا

 كام زعرصإ ضر ارسال هو تو ضو تاكد ايسآكريلا

 ينيك ١ راسا اىلق كان كاراذا لصف كد لوقا امو نك ايليج

 5 زيرانالعارزصد زيكالا ِةراْش انوع يم را وو ضرالا نعد يلبجد عد

 لدا عسادىا يد سم | وم نمل عساو ىا يشمل عيددرلوم

 نانو زا درا مريشملا رمل ل. ءيطنح عسا ٌتاَسا يعادل

 كيج زد ورب ناكر يشم نا ىا نما يعزي لا كه حلا طنج نضصون منا
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 نورا اع هدجوالبفاب ىلمتي نال مِخْوظلادَبَبصىم ]رزان كتمادا لاق

 نتا ىلوالا تير لا ضظع تت[ شل اءاوملوفو ديذملا عدذ لونا شل اكو
 و »يملا كوصاناغر ايف اهزو طامي .ارتحاول سامهرسبام تاناملق كلن كاناخا ظ

 ال رئادارا لالا اردصملا لع بصمه ءادض نزواعايجتاباورلا مسن

 "صلاة ني ماو نضل طاظناذا ريو نع رتنع ىو يون قران
 ضف ارتبا سرت الج قبلا كلذ قاد ا كيوب دبروا نيج بتي هاك كك كن يلا

 قران لا داو خدي جدو اوهوح فوراس ادع خراب قطا

 مساوادوصملصانا طك عجب لو نيملا ءاداهد بولا نوكسو لمار ضطلا

 نطابلاب لتسلم كاش ضان رج عنج ةشس ا ظن لادا نخرج
 3/0 ملام ىو فوفو بنوا هركت و يطلاد مالا شذا

 ذيع .ارتلا لا طم دماو دبا ع لوطا بيلا وظن مذواكاكا لوطا

 طوخ ةذكو تروم تايحّرب اخو نماونريادزءرع از رسما اذصو بوكيد١
 ادا ىلا جرا مدعي توكسلا لاح ضدالا لا ظن ناداه رعبوخ

 كاد مال مورصادبع نع دوا دوز ثتادح نم ديواغ ذانيالمرايتلا ىلا ظن

 لجورج وارسال رضرط مفي دانك ثدي لج ادا لسور لع ردا
 خنين زكا لق هريلع كزندر ماو ىبولاراظنن انيق لاحاع كول رلا نا
 : تو حالما 0 ىاَ دولا مالاور جلا مصب ظن لر اتكللا

 ها ريا ظطرو ظحل لآني امرذ ماللا رب. ل! دظنلاوهرو ]نول صلع ان,

 نم ىلا مآ :ييصلا طباع نيملا قشستملاد ان ىلا نيل جوي .يلارظن
 هظناجوادالآو .تيعاراذارتظحالر دصم_اكام انا ىللاو قامو قوملاذ

 ثا ليي دا هيجتنملا تلاد ادوقز شاني الت طاطا النمل هاوإغث

 لاحاع

 تت ِ- جيم - 305



 ةراشسآ واما ملط خيو رمى مدي عا رب[ حا يوسي ةدابلا لاحا
 د ءافمضلل رزاعر مزعزحات يف مزيصضا تاعامالا مايا موس قالاكذدا ىأ

 مب هادبع نع دج ١جزحا ميتسسلا ىربا حا مدينا ضعب يد رطل هذاغا

 بادرا لع ةرردو نال بقع اجلك ل عر دال هالو سر تيارام 3و

 ساصندارصدانلج قيرادلا يطا الحلا بكار محا ءالبرللا نس ابا
 ”اصينلا اوصا واكد كب اججرع را زاد ركام ير ظالَح اة كريلع
 ما ةرلوق نم زمام ]ماو دك الها هررط وعبد و ماما وشي ليررع

 ديس واب ىسنلا هسومالا رجا صا تي كدر دريد كك د دمج كك الملا
 قصر دامو قبب ارم سومف نب تلم وا دورا

 اربي زينا ضمج خيو كيس رو صم زها ميلتلاب تامربيب حلت ماكتب

 رب عود د نال ل دام اط لوا رمالس بج دا نا ء اد الا نحب دبا نم

 باوج الدب وللا لزجإب_ جاع يه ىل ارا اوَما ماصملا لاّقو ضادلا

 ةروملا ةدعاملا نم راطغ اع تلق شمل! راو ضد تو ةضيف مالا

 لضفا سس هزوح السلا لود ىح كويح ذو دوج تاداصلا خيرا الا نا
 داوظااوريب يتلا ضج ديو ئرطا لاداماّناو لوصخل با ولن

 خالة آو مجدول يالك ماصعلا متو :رضادىااورب الا ورمل

 كينيا يزرع ىدوصوبإ ١ثثدح دحام تداقرلا للتو ى ذولا و
 67ص نمل هلال نيب دح جحا ىمرلاب ضووملا كصببلا كزعلا ينل نع

 اسلام قاسي سا ضدح رك هور رزنج فول عجن «يانثدح

 "ليو سابك اىصا ثيدحو حا ب ّصلا ى ندير دودي زقبو

 انو حاتم مطهر ررس نيوباججتسعس لاق ديلا نإ نعانتحا



 ميسان الصنع لبر ناك فرضا سلاح لوي

 ااكرع ديكو ادءآ قبس اكبر لادن دوفيوعو ةنغ رش هبل ايزي ل 3

 مجيصب نينيعلا زم ؤرو ىلا اهب دارملا نيملا -1انجلا ماكو ةحاصنلا

 بتسليم ءيادبلا وك ةرطلا نم نس اكذب ةيصتلاب ايعرصتن ميلا

 ور درماباتديريثالا باو بول بارما صالدعةلطالاب د لادن لا طب
 هلام نانا كو املا يملا ضو تملا يوي عا ىادراتسامجد
 لاقءانمعىا ملا يانج نسلاةدكلا كاريس

 . بح ه نيوز 10ريال ملط
 قارا رّصلارو لاحم حجداذح ضايع لالا ولا نينلاب نمل نبعلا

 دوو 5 نيملا ضب و ةورلصتلا نا مس زعل! ر حا تو ايلا يلع

 ظ ف حوا م كاع سبيل واه دات رع اهلج مما دج بولا

 كرانيلا ك شدو ربع 5 بكجا نير ياو طع لسور لعيد ل

 كر وضصلاخيرارلاب ىرباكلظلا غب يدلاب كروب هان لسكر يعم طصردا
 ل : يَا يراخءادو نمر نا كدر محد كر لع نيام نانينسلا

 دايجلاءاب دوام ماعاال ىلا لاقردا نم درو اما الع ٍةلَصااعمتخانَع :

 دارا بايد م اع ولت كم ةربحالا اهوا بضل ةيصما 7

 ضيعت, مط لس يلع اطير اذ تلضامل زد هيون ردد يلج كاريغ نع

 - وا لعل دقو كد ئلعامألا ملعا الغلا لادن غبتضانما

 اك. ناكردا ليسمتسلاب اخرجت دوو اهماظخب وي ابتبعازك مومو

 لك ررملا و مام تلم شع كدحاءانغلا غو كيم اايثلاد
 ةفانما ينمي لولا س سورا سومان يتق



 روكي مما قب خلى نول ديدن نصا تن عيشه ادعام فمن :
 قو جوع دوك وذم مربعا دح قريت بوكا ةددْص دايو ءإل

 قبل مع ضن د ؟يوضلاب كديبزرلا ىاًمساملا نب هزحاؤ رادو لم
 0 ىزلكا وهوا اولا سد ءاضوأ نلوملا مالكم ك0 َرِئاَسارع

 (أصملا لّيح م غراما جرن رمح اكرانويلا عزت جام نيد اضلاو كنمّرلاو

 انما نم يلا ظنلاع ةلفاخي دامب نيشان لصون يمض
 كزتن رشلا يو رسوب واجوع مدن سوك ىع ةدامالا باعد مد

 0 زنا طخ عربص اىركءاربلا لا وو اجرلا تدل داس نا راتبا
 0 مو اصل رانا نا دش دع الا ادانسملا بوص و واحلا

 للا نكس ضل كيصا وتلاب دل 2غ م كرلعتالمصرما

 ئ بانك كو 5ك نوم نواه يو يجن خ ولم ملا ءااكو

 ”ايمياسي 220006 سانزبوو تلك اونا

 20 امرورلا كلا نصاوّرلا١بغ ىلاط ىا ةرعم ىا ءليلءزص وجو

 نياطك صان فصو ماج ال لشد ايللاد لين الهوان نص

 ايوان انلاشيور مشا عم ناعيا ا تاداورلا ضو دوو ضياحو
 اولا اتوعاسمي اد اصزغ احلا اهوا نع ِةَولارعوزر يضاو ضر

 لحلو انصو ع اولا بو ليلا دن نال يصور دل ناكرلوف

 1 ىلا ىايالظن دراعلا لامعا نمي تكرس ا تكمخداك

 م , اد اسبالا ماليوملَم ةرات ىاَرولا طاع دات لربع

 هرازهالو ماعلا نايبل كعمل العرب مخول اشك دملاورياع

 دوم هكر لس اكدنج ل كودو هي زارا قرم وللا هد ّيرعاب



 كويارسددليلا هورظين مينو دونجا ورع معاك اجلال الخ ةرببلا

 بيو عشنا موج ملا طم الكيد وب ل شم انك ب هاصتن لكك علاجا

 ٌةصروتصلا -.لارككا َةدادن ىف الاد تاذالا ةرعاظ عود َقنَّولآ كيسا
 وعسر دا ىلا تر لوف ذ حل اذلو هيون نوفي كيرلا يمر ونملاو
 .اسدعش نيا قا 2م قريع م الصيار رخو ىا هرؤلثم ضرالاو

 00 ا ا سم - :
 ىصاامو ىوا نحو ةرات صقر اعتسم سكول ارولو ماياااو حادثا غ

 يلي كلر لاو مولعلا غرو بش فدا بوم يسر ذا اون نعبن لد
 .-# ا هيب ١

 طااك اصور لاجتين 7 ءّولاولحاعيس ينكر مور لاو ىطنلا

 توآرإ عرار ع يرزصلإديقاتنرع و ب هايم ب سل ئررع

 ليش هدجرساوررلا ةبسنلل »إباء اواو همادباز وجو ةزمهدمب ءارلارضب

 ىىلارشا هنهزامبتلا لاك شاد دو ماهر نيمصصو سورا عياجملا

 كلاش رن لاسملا كور نصتلإ صنع دن قيوكف وعيوبا صد ادسوز

 زكا مزنع اكدر تبن دن ىلاضلا دادس نوب ب تيريد .نيضوزا

 د |بناَبو جام ناو ءانلاو دول دوباد كاذبا ضدح عزأص ثدخ
 اقع ماشا لصين ان مدمل نسناس انواع
 آل َيلاوع خب ىلا ذح خريجو طلغتكف ظفصتم ماشلاب تدحاجولا

 نع يسادا ك ذو يراد للا ىلا سرك تنوعا! :ل كرري م لوالا

 كريز وو ناهأب راع نبءإرلا لج لك لاق كرم دقو يسأل

 اتنالاورلو ىاريحتا قل رقع تلد هاى زل
 لوو ناكأ ايعامسالادنع دحلا فرط و قول دب تلا 2 لقو

 لاكوا



 كاكا شم كتل نيام نيام دددشروطق_ جدك كلام |

 ةيسفازغ نايل ىأ ريدا "ضان نات هوكي ءاربلا ىا لَك لكَدد١

 ياوس مالكا ولانها تما نعطتبج مرا ل ناكل ىاضلاب هم ل
 ا دحر مواح هدد د و / .ةيصتإالاؤلا حلو ىررلا حمص نيبامماج لا

 اذا ها نلت ورولا م ىحا كنعد لطاننا قبلات هدو و اضيا رز ىسحا
 تا دامو «ربلا زل بيع نص كبسصو © ىلاطر بلا سميت

 عشرلاد ءزيض علم لوالد بلاط تلاد تبادل اوعوبب دوعسا نب عيبد

 رز وثم داو رصد بجعل حب ردك ينل زج بيب مانع ليي
 ليد رشم دادس طيس در رظلا هملايا لا ىمكك عاج

 كانا ملع ينادى اك او لسانا د حلا تلد نيسلاو عاج
 . الجفا ةرسيرباج وع )مؤ دودو قدك ولعل ىلا عوني راوللاو

 يشل تاب الكف فيلا لس لسكر لعد لحدا دك جيو كان لاق

 ديف كاكاو دلل ياغ ةس كاكا ديري ديبعوا كدا يتسم اكوا

 نال سموا صوور كوراع ية كو ذاعولاو بلاش اسا ىدات

 هما شو هكدا زي يال ام ىراظلار ولا, اسنعاَنرلِعراَسَمالا عد

 2 ةءاضالاو قار 09 بلاغ هداج كوالا نأ دا نيكولا حلم امجلصد جاك

 اين هاا كميل ويجد عيحاصملا يليشلادمادوا انترعحالا ولا خاَنلا

 ودام مريب مس كامو ات اكدعا ميلا نيت ريعم من حاملا ظ

 اضل يث ىلا أ عرْشلاور.ريملاداضملا وكبرت دحض مان هوك
 كتبا اتلايوجامن 2 جرس[ يت هاي ةوصنلا 2و مالل اضل

 تسقا
 رع انا يدح جرغا تين ةمدروم لدن يرصبلا رمل كرام لا واود

 د

 بهيج عج

 ل 2727-222 _ ببسمسمس

 تم ا عجج

0-0-5-5 

 مد وركك



 كر زيد ردا ضيمضج كلا بع بن ماشعط بو اللا ىاَبَصخ مدخلا ىنآ نب واصنع

 لا اينما ىلا لس او ولا كيب اشير نع مح اصطترالا

 0١ ا زر م لون يكازم سحاب ةوجر

 ةورعولا تريعوب لف رضادبعر هاي كمتسف شدللا ىلا وع هي وعلادبع
 دا درر ناكل ةزدا ىأ كاد تدل نضل جرا دبعرسا نا 0 نيرا نموحالا

 يالا ولا نيصْعم لا ينملإد وصلا نم صان كيبآ للعدد
 يتم ونلا نم د مر يلع دال ضايج د ىلهكيرلا يعاب ىاَرصَع ىم صو ريس

 اوت لا ءايلاريطع تلي ح ناسا لص جاخلام تكملي بو ةءاصالا

 الأ كوالازول ضيبلا ورح دعا ان زدودرو اسود و سايد واضع هامان 1

 دورا مرضي نبك قس ق حان | ضيا يف غانوال قولي لوبتم نيباندا

 ليد بسم ناك زدارماه قايم ضايبلاديدَّس اك :ماذرد ولاد نددْسْداَتاورؤ

 ضو لامباسنخرملالا ضايبلا وكيد كيت ةردلاب تر ناهد نع 95
 كإإلا داش هوك لا نرع شانلا عدلا ريضتشلا ةرافلادلو تعرشلا

 4 درع هوركللا مله رذملا ضايبااوهو قم مانع صوِشاِذِرعِر و

 ةاحالإد جروامزع لك لع دال دول تبا ضايبلا د .اكانورلما

 وا ذيح ادوسلإب ةرئعانو للا رع هدم وعد يملا انو

 نجلا لها نصور ديدان ركاب ةرمتكوري_زلبلا ةبلنملا عدمل ضايبلا ىلا

 ناجالاو ترد يلا اكد وَقو هوجو وتو هوجو صين عج ال درو نم
 رابغ اةفوصم َّىل 5 دوب 7 ه ركل ِء .لزللا لس اكعبوجو

 ضف 38 ١
 انئارانصلا تمزح او ماغشلاب ضيبلا صحم ىامو ل متسالاو رسولاو

 وصلا النام بيولا ضعي عبط نال دن يوان لاهكك غانملا تودايلا كلل
 ىا عم



 ءايلملا لاق دّمو ماضي ااهطواعوت تءووركلا رسولا ىلا لام مهضعب عبط نا عع

 ضاولام ءتبانلا تنصر زو ال زمكو دوس كر يلع حا اص نا كاك اة نع
 هكر دازخد زي دقو كيدريلإ لوشن جد كيما جايك د
 مخدوآ حالت ال!دربن د ربخ حوا حا تعم قس و اطيسواامطق كيل كا
 للاخ ضال ايس يه ترص موعدنا 27 هك نمسا

 وام مرادك ايفا ٍتدالارتماْ ماما يملا هوكسدمسب

 ةدضالوت كدسالا كا لسا ىب زيف وع درينضنل ديال نعرف عيدا

 اكاضدالا م رتملا تكلا ١ صاري د حجرا سميد تالا

 هايحافدحا منه دبش ريع ردا طص دل ل وات عم ةوؤرذع تاع :

 ةمم دم اضل ىلا عيبا ها دورالاق درو اممادبعإب نك لكو للاعتسا
 ام

 اًةيريعا ربستمللا هزكو ةدا.شلادج ةداب تل ارجو كاضد ةدادن ددرا نيلاو كا

 ةداتل اضم لاو ددراا) هادم لاف ديزباسرل لبق يحد !كاح ع

 ترتاح ىرج ددو ل صوويرا لة تس ص ةدادااضيااذع ةداعملا لها نم

 اًماو ديراامالا نوكيالد ددراو دبر سدملانيب 2 ىلا ابجي _م ديريبامل ديراام

 مفر ذلو كاف ةربتطلا كيذا نيك ظحدلا وس عب اعيلد مم لوف

 يي معانا خلا عاهد ىوعدلا, راغبي

 لص لمذا داير هبال ءايلاودرنسنّلع ىلا ةنيصب نضع

ضو اود لكَف ميلع تضع لن ل فيحم كريلع
 ثا تاع 

 ضيا يرسل لزب 0[ ردع, الصد ذراعا زج لادا كك ود

 كئأدوامتم نما تم و ني كالا او مضاء ايه والا ودّسدتم ءيبالاو

 5 اذكو نقدا 2 درطلا طق يطال و ريل ذرصرككا انلاد للامت افا

 هال



 اباهبؤ ءاجكء )| اناًؤين ضلاس ورتب لما خلاّجالا غلا ماين

 اهب ما ةءرع داو لع نعريملا ىبا َدداَودو ىلبعيبا نس ياما ول ارك

” فاجن دز وأم هدب 7 ,ٍ مكلف ناكاقد هو تاك مبا ايدآيوصر) نك 'ش
 

 ءمثاخ لاك: ذات اعلم اركدو مكب ضوطا نأ حادانا نيد لاح

 اواكتنا ماتيس جاوهنس م: انوبيلوالا عاوز مدا هذبب محاد 2201-7

 تتم اظنا اكو مدنع كابا از لادا مايحؤ ابيلع
 ” تاتا هولشتم محم تاريخا ضم ريداورلا هذا وكي آو سيعمل ظنا

 _ 0000 اوضلا]ب ٍبورلاانرطل سوالف تلا ليس طعروصلا
 الرا شرت مب ايحؤ ابيعازداكلانيتحلا مةدعصرل لشد ف اذ
 و ةددصاد 71 مجرما نم نص وردع الص لا 8 ا عيخاز دال ةوءايحا

 افنصم يزرع اخر ما بتيلطا ثيحو يدور لا نم نختم نال ح داو

 ايما: د دا معينل هلا ءامظملا صني عضل دال لع ثيدوحلا نم

 اذا 2 يلع, الصتملح بط تييحددر مريت نانو اكدكم هدوص

 دود وم راد هرب ملاوي مالا دم 0 تروم ةاجانفل

 تايحامل اممم نم امل نا رع ضوء لج فول عم او سين تدادد دو

 كاكا برضتضصآلمدلا سلا نينضوا ءارلا دوكسو وضح

 لاذ نيم اك جدد ريح جويس جيد نم توم ىأ داك ابحلا نب « نم

 انهيت زعم كساد نوياارصو جل اج ءلومد ةفوتش

 تالا ةدونشكرا نمو بلا مقوم ايش مسا ا وض تن طعوداع

 دةوراو ةوبنلاكتلق زوم رش دمدشتلاب ةءونشساولاداكدو تيكن

 ماها ةرابعو غلو دام روب موي مندا جن ماصملا:طبضام اما



 تلاد ىلا نب نوط مملارهو تتح

 ةياورؤد دوام ثلا ص لكتتسلاو ةداعالا ريح دامالا حال للاخر رك

 البيج اد و لطب اراها ١ بص كدب بيد كاهل

 رالخا ابد لان نصم لوطلا سب ةاداضالو لوطلا اعل ءاىلا ناد مث مد

 يدم كراش رولا دأيؤرلاتد هوكي زن ايلا

 وصف ريكو شحالا كوين نلت ااقوالاومدعيدق شلل تملا

 ا موبشي ,صييشم دارا داماظلا كي

 كما أبملع يملا ةراشسا هدد نب انج يسد دود درع ضو

 2 ةدعل نيمو مهوبس رداد مطب جاه عاشو تم ١

 بضااذان مالا ميدع ا

 2 الوصوم ىأ نم لإ اضم ءأدتم

 مب عا ىلادراعرضيهو و م ترصبا ىا

 - بردان سريا خربضد و اشم ىا نية فا سس لوو ؤص

 'اثبعلا اهناعردييضو ةروصإلا_ج بولا بتولاد دارا كال هام هو ديلا

 لاقو يلاونم برو لهوا سرع لا بولا ءلص راق ديمدوهو نحلا

 الجو عليا تاق غول فاح قفا بولارلص ماصملا

 يي ئرسانضا فورا بتل صوالا باج الع بولا

 ةخاضالاريككت صاصتخالا اا فلا مدقريطلا لنماملا لت يمض

 اقر اهنا نهد صحا دومسوب ا هومسكيبة فر اكان 2 لما

5557 
 اهو يغ

  20ع :
2 ١ 

ن ملس انىلا مصاعد جو حجرا
 ينأتدلع نيت ميدو ابا

 و



وم م سب م ئمدحاو ا نإ الس نال رم واعد لاحوا
 1 اطصدا ل

 يلج د ,لَتَمْخ سارا ىوواعد نير اصإم ةووبإتم رطيزباط كر لع

 يلج لاند صقيافف نيالا همك ات ينعم م دوعسبةوع
 ماا ىليد نع مندا ارمراذان مد ياهو كمال هلع يع
 مراكب نب لاب مل ماد نال سح اك مدا الجد باد كاس اعد ثو

 2 مدالاب راو جالو ةراك نص ياهلا ام وكم لهدا ةرق

 ا جملا ورصالا نول رم اواده اقوال غرين دا تداولا لتخالغ ذي

 اجو نإالاد راك يكتو اوبرا زياني دحنيززدادو هوو بع

 بططمر وصلا نضع ؤ مجول ةياصددبو «ديرالتسيعود ل ةذها داعيات
 ش 0 رب طاباط مانيلا لة ثاضرب ما بلضكاو
 ص رد معو وادور ْسااناو باقر ديو باص انهبس ارانب

 ار يح المو كرم كله ا درا ىمدود نسوارماج الكوع ورد

 زدوك وحد ءاج لوم نزدارم اظل مج جرت خاإاطالاب ماسلا

 راشاردا عم رخو وو درماظلا < يدا ثمال شداد نك سل 5

 رمجواذا ع اضاملإَمْرصم 75 اك لا وو نم وكي كادي 5200100

 ا 0 7 مالنا اريلع رينو مرج تادد دو ثعانمالا

 باب نمومعرلوفدبد جب بزلاوايينت مهلا لا يِلَسل ممم طاطتخا

 اناجامس نئلاغزد١ عم ضاع فوطممزدا ع ضو صف اخ صح ئطع

 نا جاي لات تيح رباب تلاوه كلا: اولاد تادلع تار نطع
 مق رنتالف لولا تار لمس ملم اعاذع "مشو للاب نم صالا

 كم طااغاناو دق موت اع ضء دج فيبتلا اشد

 ايس و.



 قولا بعاصنماب تبلد ةونللا صاصتخال ندري دا عم ءايسال فاسو

 تاو نإ املا لاذ مرتكب انهالا بين نعال تلق ةوبنلا نع اشم كذلا

 رافياكزحا اوال بايب تلاد اللا نايس اب دي يودع نلطع
 كد د درج طخ: ولطف لوسرلاولسكم لك ير وكدلا تاريطوو١ حماتخ داب

 اطل وسم صدرا مالا نضر وم ىنعلا نمد السك ك؟ خا ىم :طصمرما

 عر شيبب صم حلطا ذا لولا نا وم سلا حالطصا زعل ريض ني ةملادحا

 لير إرشصاضيا ىونللا ملا دايم الامال الضو يلب ريلا وا مدازيب ٍ
 زامل وكس ل دوالا دلما طيح داهم تيدأر تيتو اداد مالايلع

 كم
 اك غا لكم بقا ندا اىصاو ثيدلبار ص ارك انام اضل

 اكرامدب شوا اددب دهب درا ضل ابكىم ديلا قيلَخ جوع لادلاَومب

 _ تدارك وباجر ملاذ قلاب زو موتو ةرضلا تح عابد دحاشملا نع

 2 يلع دا العسيري كلا داس يالا قبح

 نوه درك 2ث. عملا ددودك كرم للَك تيد داحا ئاطاك رابغ ىاديروصُد

 كلارا هك تاداورلا نمل كك ار انا ديد عد نمودج اح تا صلاتي تيداحالا

لا كك نع ب كرس الين توعد 2
 ومحو وا

 تررص مهد ىندأ يدعي وم ذيدحوب ليضيف

 جا تاددع ضر ءءرع دل ني ةيدحا نجاد قدرا

 ب نعومي دادي ماك تيما داك ىسكملا
 اين اق يمد عادا دمح

 مكيحاصإد ئسانلا بس اطر ماخ تهعيمس ا

حس يددحاش تييلالاقررماذ ةارصلا-
 مداد هر 1 نعي , 50 نإ دي

 1010 دمت

 كوكرمو تارتلا ١ ١
 ذم تارتلاىلا عرورملا لق تكمملا تيب عاج لضم يو قامو

 ع



 وصي هع ق ةماصيا اذ توم حا ندارهاظلا ميلا لاق ةدكك د الضحاك

 قار وا رتبجا لكم يعداصدتلا ميلف موتلا وعدنا تركك
 ينك بادمن يلا داك قطعا ينم ش ةالّصلا تزجخ

 0- درو / ,وازانسسهاعبللا دزن م تإوتسلاد م عتجأ نيتعلا نعت

 صا جمملا دحين يصلا لاك كالواظلاوعاطو لوقا
 كوز حاوي م ملاح ع ايربج تاره عياد م 2-0

 ظ ممامساد مراح سسرلاوس كبي يلا هده ضالا سلاش ومارد موعام

 ربه تيد | ملا هدريال ٌةدادمتم كما اول تارا طرب الصد ميلا لاق

 ًاينرالا ا ثيدحؤ دلت م, ايجاد لو هرعاظ دعوي ىو لسل
 ملاوي قحرما كيد نيب هووصي مزكو لي هيدادججدوجتو دابا
 أ ماورد يدصم هوكي مرارا مالا هولصي نوكريبا ميل دال رضاه

 كبد كي دا نم كراع كذا دورا يالا هكذت دتاأش
 وهز

 007 م1 بريلع ل يرجو بالا هع ]رتل لاح هايس
 اًكيل_خالاو نايلا و كوالا بتل نا نمليلا ضال الكام ةروص

 وي وس ءلظمتب اذ ىلا َىاَمْس الدال ئيضداملع سيلا ضمت ع

 270ااور لازلنا كت مويا اذ نإ كيلو دينا مب
 لّصلا دج صخر جوشو مالطا كير طيور مالللا دعو نسل حاولا

 ومن اوطلا يجدنع لوبممدحيرولا بح عوني عيب م السلا

 نم درمنملا نامل هايبر زحام لا يت رفلصا لذ تاطادمج

 ايلدد قدمت و فو ضنا ود ,ويرلا ماس إ سا ّش اولصا يع

 دحاو ملا ارك مدت : 157 نيت جو تب هايمس :٠ راقد ع



 وسلا ضم ع .هآَيزحاالك فاولا مره ذيمضنوك ءاي ىحااحا تمتزج

 دياع ينم طساولاءلاخوبا الوب إلا ىا هورط بدلا عياضمديربانندحا

 يك ضعملاو ثيدحلاب هروبشلاكألا دحاوتوريتلا فلاشي حا
 ٌّ 4و اكو دانبم خخ هوراه كدب ت مع بلاطدبا بوكيل 5م مبته ىيرباتلا ه ع

 ل لابد عثمان لد يسعنا يسب رجلا هالات
 همهيوطو# اهادا ةصيئازلعا ثيخيوعدو لد

 اكسارنصلا اذصتلاب َقَسَظَلاابآ تمس لف ملا الا سع كور ترىلا نصي

 "فو تزداد هيتس دات مقر عدالص يحز كدا ذي باد ظ

 تروى ,ملا رعد نانو و هع نا يص ضرالا ولع تم غعَينت ودام نسالل

 وى .لرقنا ىلا دانيا عيال وعلا ب يا ولات اع نايباض كرما

 رباّصلا متاع نيزحاوهد ماسملا لة درجت نإ: ءانككرياا/لاطا

 (كرلعدالص كابا ىضكاع دأب ل ىلع دا طصدسا كعك برزئاغو
 ”اصاداملفد زداسز د ناكنم ضيالا جداع تاكا ئاراع قييالذا

 ””لا الصد تادرلووزع نطع ونام لسور زَعس الصلات
 0 ضرالا جوع عرش بنين طإبنطا هاورماظوكك ثلا داضا دج

 0 نعود القامتلاغوهد ليي ريلعما لص ملا ىأر ثاح ماتلادع

 ” سيال داما وهو ثلا ن ىأ اف ءاملاجو نشنيحادع ناك

 ةهاضالاب نعل بك« ادمل دحال رّمص كرع هاب هأدرباصا ندا او نجلا

 يلع ردا ليصرمصو نع لاين ناب قحارن اهلا ونسوا كدبوا
 4ك

 : و 5 : 000

اطصرتلا ناصيسل اخ املا تلخأم دوصتملا شمالا
 دلو ع ريلع س

 لا - مب 0 :
 تي لني [ديم يبا كاك طال نيب عأ مص تق يأ ور ديمس ل لد



 لاتعماكس قود تاولصنييلاو مسج الورمتالود لوط يل حزما ٠ مزيف وو

 نابت يزاد لاب مالمو رم ىصوا الو ةخولم طع مضلاب

 كلا ليفت حالنا ةرجاهرشس نوللارجر١ ناكذدا عد دقو الا نم
- 

 دارو مممضبا الصمم كرىلا نم كورلا ىحاع :رايرْددوِ د حايصلا رع

 ادطعم يبا لسكر ,يلعدا طنب كاكددد مارح غرو سويلم مداص

 افي
 لصنمم كرو ىلحلا يبول اود نيمم نب هارارك يلا كوب نيملاب كا

 قا يفطسوو ىا ديشمذ يزين اخت دوق توج دضس طيحلاو

 -”لصمالوص صا نما يضدلاشب لا م زاذنا غصب ىلانعفكرم

 هلل فاول اود ويصل العد ةرجا نم مهام عرهشس داو تاكو هه( ميلع

 تى طعام سم 1 لص تاصواو 6 مربع ماطصال وتلا 5 جرحا

 طال لصرياور كيو ذمتي 2و: ءزست واما ريع اد سسوس ب اذوذ نع

 ةعاكيل ياالتف مانسيت نما هاسكي

 بجيل اخ ادعو دحا ضرالاو انعم ويلا لح نم سل مسم دام ىساد ناف

 اكستآءزلمبا داما ىسامععددد لاو رسل ارابحال] تعا

 اذ |هاروم يددامنلا نع ركزت الاصح نزحملا مولا وللا تلا علا
 زنط او لردع 1117 :د اكتم كدلاو ماصملا لاق أثلا

 نأ كيكو هدوجيولع قارا لح اراك نانا مالت يلع نحل هدججع

 ابايع زباب نيخ ءالاسي ولع نا كمت يلعذملا هلرارطاوكس

 "ف م ىسإ ااا امزح ناكم ضدالا جو لع عسانا كان عنيا

 هنأ صيالا نمل ليوم يحل يدي # ةدصب اخفض ليفان

 افذعابلاغرذوكيوور شم او ضد نكي قرنا ضدالا اجودع يلارابخا



 ْمياالتدَم زدإبد نيرحلا نمامباب يدوم م السلا ا«ملع يعد ذدادو هريع الجد املا

 ويل يف مالماريلع تنم كرد ىف يملا نصا انما يذ لا نم سيل
 اجي ب زيشلائيثاطلا اخأ كبر دبع نين ضادبع | رين تلا كمال لا يلع سيع

 هسييببسصسصسببمسب كا دا 2

 مسار دا برو ارا نسا يحاص كيلا فرادلا عدو ةددصايوبا

 مك قودص:نادادحا لا بص ىانودمرلمملا اخي ذكي سّزَط اراننالا لعاش

 مسا تان ملا. عاترحا مسا صانع كدر نازولا ل جال لبن نرصأ ف

 | وصلو زينلا ونكو ىلامسا صا قصار للاب تابتلا ساد

 طرا نان هاو باث دبا مسأو مجالا وامس او الع ىم هسا مرسص اكتبو بأ

 طظضصيم ثدؤع كورا الا هدكسك ىارضب رع جالا يلا قولا
 , هد ل ا يع ا -
 2بلس ندع ة رزين قفَدَح كذمزلا شدع عطف طلغ كتان

 مييصيصسخ 3 0 * 7 ًّ اع

 يبا نبااشا وليا شلال اكزمّرلاو رهن عاكدر صاع وم اكدسالاىأ

 ليرد ]م لصعس ال ته ردا لع لوالا باخ عيرلأه لالا اياب رتب ب تجوع

 | فكرا رطب يحكم ع يلع جة لاإب شطؤاو نالب باك
 أن بارمصم يترك ع ةسسلاعالا شدح جرعا ىراذملا غ ماما ةتْيرَتق املا

 : . ٠  2-6ا 9
 لاى الا شرح جرا سه ىلجعربا ليو سكوب املا جالو مولا ملم

 يانا نب نيلانص ازا دال ىلا يصب اواني يو دينه يول

 كو ايتو بيزا يالا سلجم همنا مإ تلاد ياهلا أذ
 : سيب بسب ا نو

 كلن ارح ديلو لا جب أمك ا كنس نارك م دبالو نه يببام دعاس
 2 . 4 : م

 درب ىازوجلا كو ءارلازصب قرن هسا هلا ؤلادو ظل دديتيسلاو
 ض2 0 7 0-2 ا
 » فاكلاورلذم ىر ونلاكيحا صتخ كك لولا ناهلا َةراَحا تأ لَم

 كك



 ري ىلإ لوك ةددان نال ليو لعاملا تياذزموك يضل ا جاتجال لدم نب

 تطيل سراح جراج لجدول ماكنا

 دو آيات يبب اجياد و ضو ؤ ملال نم عير ىريلا جالا رثصلا لع

 كانوا جرجيض زاجل وقادر نربعر ىلا كش دريك ص دوكودا

 + .(يرويلخلاو نايبلا جدوي الع ماللادادم لوالالضيليلا لح دير

 2و سو وريخ دود دحوم
 باب اهرعو جا! رطلاو قرارلا صرع ارناال! لم هدنسو كاكا داو ثدحلاو

 رلخرييتو هرامم وبول صمصو َتِيَحَو عا قوبسل 2 6-5 ءاجام

 ابرد لها نامل ا كمالعلا دلو لسور لعد لص يلاددجم

 طلاب احلا نادا وان داو مرني كدا يطل ينك عامل اد
 ٍْ بو عربا ةلماع عم ماني .ض دوو ومَمَج كلا عبطلا ماتثلاو

 لاتفاضاو ركام رار نال اخ اسك دا لولبي

 .لطعابتتا و امص دابفن ونبلالع حد زرياَمإنرملاولايبالإب ةونبلا

 مرنوص»ر كاطع ماهل ناكل لعد لص هدم اجل دنوصم ةونبلا
 2 اتاري: رادع رنحا نيوباك مالح لاو نادال خب

 ةعئابأو اناا لعدلا >اتككالع احا فراك يع وات

 7 جاع لرياك مه دشملا تكا بتهاناد لك, يلع سالصرتوبل العا ٠

 الإ رمد صتي كابو مالسلا لع دويل لانا آل الع نيك نادم

 نا 1 طلع نمردااع ءلالولاابمدآردابلكم هيحولا هزهو روكا

 اماَرآو انتو سانيا عاملا.( واه دضض مام نم اضا هوكي

 احا بادو نحل لاذ تين كلاب ىورزما صلِ ٠



 اترخا انآ لاق ديمس و َبينق ج اجر ود نيس توديع سرق اذن
 نيمو يكسو يد دمك نع ء!اوصاّسرح جرعا لس بداتنإ لكما

 را ناز اًيدع جزار رع ادبع كنز صتلاب زضوو

 ريلع سوح هو كرا زل ذ ير اعوترم ثيدداح اسك هل اكو ديم نب :

 تاميوباعم حاد ولاريغ صح ةويلا سةينانلاةذسلا دلو ىذهكا نيابي |
 ابا ملح تحاصملا ةاعام عم دعانا لاتعد لوين ضان

 العنق لزلتسا قست لوص ال نيبو
 تب رعود اهرب ماللا هركسو ممل يدل نب يلعارساخ بام تان

 مواولا مب محو محا نبا نارسادوصاد تايم ريس 2 ”رط تنحا هيي

 تي ىلا كوالاو ضنم ىا م دملالاوعدوإ ايلا رطب جهودك يا

 0 ااّملام عقد -اياورلا رك ١2 ىراهلال قطا لشد موو ناك

 ةاشر د لعييلع دا طوس سم مهلا مل عجدومجولاب مكولاو رجلا

 قت ارذوكى سلا مداني ىلا نم يامال راد عض دوس او فاكدضم

 فورمملا لاطبوبا لَم املا افنلب عمد اداورلا ضمه غيو خالة ملال

 لح نداوصف ضدالاو قم انس هوكيد | تيم سلاما ضبانينع

 ا

 ةمأر وود بشي دعس كنونا تادرس صر
 ةلالربرولا غوكو ةداذلاو املا عإ قطب كلاب لعيد ضو واعد

 ا طم طع يرطانم دعس يبا 5 ادكد هنو اق رع .هامانمل

 ايلعمااص داع د2 مؤ ساو ذا تعزو لاك لك دعا طصزر اع

 وو ميو نى شالا تدار لاقرذ داو جملا نع كايلاصف دعو |
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 كرما انا كردستان طلو تسالوح نس يمسلو عبرا ْ

 و نع حرب ٍتْطواقاطا مهر ارسم دانا ضع سك الع ساط ص لااعد
٠ 

 مواز ع ضئاموا ءوضولا دعا اموع 20 2 قادر ضوءام كاداولا دارا

 بيم لاَ دانأ ادار لواناو طسوالاوج_مالاو كس ا وا

 سلا قامحاناعاظلا كرم لق نيلاممحالالغ 2 :واصيسبلا اضم انهو ع ظ

 ميثيل ١ دا ءلنخالم أدري ؤص و ءانصع أ نع ضخ وهو وا ضيبلا مالك

 مالا ل َكَق نادال َمحالااوحر ميا د ص متل داملا ةوابط 577 0 ا ع بم)ادسلو ءايملا ماكإر اى طن ديلان شمل مج دارا ما ىوما

 2 د تك لم ل ثيح ترو لوف لع َذ لدي لولاقامحالا وا
 نا الو نانا وا ذادلو لمس الاغ كارول يمه اْسلا ضد او اانضيالو
 لادا دلال تدم م ءارج زيلا كا ؤمأت ب يف كم لوو ىداددا اع
 اكد وانعم 10 د مكيلع م هرحاىش 7 انس مع لسانا لاك ا

 ينور اهأن انف مسي لع را ليص ءرماد ندد درعلل لالا لاوبا بسسس رش لاو ١

 خامة نام هزاوجؤ ناز تالا ل ةرورطما داكوالا لّرملا
 لص را يصوصح نم نروكد نال مدغم 00“ ءوضولا يو
 ردا اع نأ ماملو لك ينوب الف غير جاكم - قريع دا أ

 ْ رورو مصلي دولا هانيكزما هدول ناكر بربط مدج كل اداوا ناك

 .ذثككو الخ ى نكت رف ابلطولادصوو ابدا كا هر نلخ شد
 يذلا انهطض ىدلا احلا را مالا ىلا ناكر لم هاربلرل معد عسا رص

 ميلك يب نب حاحا كيفاش يمك حرصا عياطلا شب شال

 جنا ضبدوام هيدي ءاملل  مصوا ترظنن نو مالا نم لا موحد

 يصل

| 1 

1 



 اتي سد سلا ىداجج اال: طبل كنب ىع ادي طنسم وكي اديلع

 تامر رن 01 داق جف اورو كيب كلام احلا كنيرمما .يصملا

 ”تعاو ننمتكلا نسب الا قس اوعو ضال لَك كزع ماحلا تاهرو زرع

 ان( ماراح نامت ةرصغ نانا امس لطانرلاناسناب ىوؤرلا

 طر صبا لاذنا كرا تنك. عسيلة لعب تلم لا هروص

 مدبب نول وورظدادو سدض تح: شلاب جد ذداطض تيب لو لاف دسك يلعسا

 يسال نار اكوا نسم كركم امالادع تزنغ نعد كفل قار
 ”ميضماو تلعتم ىينتككا يدا م ظيلصنلإ سوزان دين لعام
 انف طخرط اللامي لَ ددص اش الا زغوان نط إد تنك سيل

 نمل الع ننياورلا نيبال مكس ذداسنر الف ةونلا ايل ع ضو
 مو ىلا لك: كاك ينك ب نط دو نوم 0 مثدال

 00 امرا نع سوا سدابس سرع مثوام دوي

 ةسلاد يد وايؤت التم اويوب نم هدي ذمار عمْح داع عاشور 2 ١

 هاد يل هلي ذك هر اد تر طلبه ندين كاد
 ثم جاو ساس اهيا ب ثيراحلاو سلايطلادردادري ا نعناع ثدحديو

 سمانا ذا رج طبح :ثمبلا نعد ئاجسد لحث الدلا

 4 .كووطاخ مص ْث نلاْلرم همر ءاكب ه ذ ند ن طور رض ةدد لَ ىنع

 ضم اخوك ايف خام نم اهو لاف و رف خماس تدي

 عمدعرا عد طبر دالو نيحا هوجو كل أ املاهاش ٌتداحالا

 0 اذيدع راش عطه“ املس. ضو هيح ضو لقد ابا تن لو

 تاور ناناحاك نكد ةونبلا مال مع فقالا هو لاو صاد

2> 



 هال سا يم نيمضوم د ضو هدم ادحو ديمدقو ريتك برمضوو

 م( |. ويس علنالدلا وس قيريلا ةمو كيم كَم لله ران ع مضاد لكردع

 اهي تبامسا سطو للعمال نيا تشاد هند اولاَك

 عتكوب تزال جيد )عرعر داس دلع عفيف قسكاع
 ف لبتاوم 5. الا زمكادزع اكدر الاانا يسّر ةروكذلا ينيب

 صعد ورع رك يب دولا احيرظنف تجرس و سادبع ثيدح نم صرخ

 فيكس لاك يهوي ناديت بال نك مدر اود يوت يلاتك
 تاكد ومالا 0 :ىدأ ٌتِمِس ملقاةضاّسنم نريد نع مكمل اكدرو مالا

 نياكة وتلا روأس ناد مدعاة ةدنان أ شييلع

 00-52 دوو ضيفا وريصاا بوك نمسك يبدا نينوى نيكه فمك ْ

 موب ضد والو نيحب عضد دارج مضو الحا ملتح دام ْصراَعل علا وزيلا
 2110116 بمد اح ابين ضبا رجم ةزض كما عطا دلو ذا

 تيل لاو ككا نلع فيك الجسد ضد سورا ثيدح
 قس سلا يف كر طيب اذا كاك دار بو كانا انا لاك

 لاس امدلطف مدلا ىلع نايتس دم زا ريق جزا غلب قص نطب

 امجمالام الما لغلق ل غا ع ءانان الغ نط لك غار حاصلاهنحا

 ملا ابتعانحانم هويام هوكو جانا اد طب طاخخ لب طغجرحاصل

 مدلمملا كاد ةديتل ا ءارلاد ىلإ كبمطادوَْس مال كاع

 داش ورمل يلعامانحد كرر بكرا ةبتلاكتب تدم
 زدازملا واب ضربا جرو زيلا يملا كيكديصاملإد رد لاه ضوملاذئاطلا |

 3-3 ٠ ١ 1 سإ 3 3 5 - 0

 ةءالاا ذرعا لوما والد مالا سب لس داش فر ىلا هدب دو ,وابيبتم ١



 ةواولا عوار دس ىدرزداركذ حالنملا كاطع كوول اتاك اضلاوماَرَح

 صام مرال1 ع ابن 2 #8 اذا ةواملا تيرا ص ىصبلاربد املا
 47-2 1 عقدد

 نيرا ميحت شم لا لاند تااطلاعقضوملا بع نك ىرَنيلا

 م احلا عا هاك الاد معاسآو للسما عالا ليلا كوالا تاع لف
 ا 1 3 71 2

 *ليمانا ذاك اضيع مي دوكسو مهين لص داكسس عينين

 رصدت لايك ا دس تدلع ها حيف عباد ةدووطم هوب زغنك عض ع

 ينصب لبسك يتاندهطق براك دال تو

 الاول ذ اكلي تطور نبا كك( و حانتداكئ لاو يبد ةيكران

 صن ءأذ ومواَساضنام او جلاد 0 ماس ظيحوا ىالد ااع

الج لولا لاهم اكسابكتم اوت ل مهلوع ا صلال
 اصخت اوس لك اطس

 لكس هدوم. نطابب بوكس ع ضيبكربك كنررشو
 محد اهرهاظنو

 هنمم_راو ادا طم لاق ءولالج ارز ناكرباع ناله وصنهناذ تكشرح

 د دحاو اهنا ى دوم دن ابيب ناك ينس تطال

 اليل لَم ضالة يكد نرغب

صر اذا_اانتكن يااا يش ناك وتلا الع ل الا
 : لم

ج نكي هدانا لات ديلا هيو ماهل
 ظ هدو ماجا نيب نلج

 اخ سيدوق لن زصادك ينيك ةرثكك تبان وطع نين ملا

 ا اصعد ان كو١- 2 -
وا نن كركوا مرن أ داور درو : ل2ملالاقو

 8. ماد رهاشك

 بيار و م تبني منه روصملا راف رسوأ هاوي اذ 2 0

ل اب زامداطتا "ويعمل كد رعس انتدح عمم 34
 هم لاوجو رصيف ما
_ 

دع اودوادوبا برع هرع ادى واط حا اكبو ناتحوا له: روف
 ١ 

 ا 4 5 4 ديمسو نور
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 نعالج وبات بعدان نو جب بوآ نو كا زرطا ع كنا انلاو

 1 1روص كيب وبلا عا تمبا ى[َنْطآَت آد َد هركؤم روس وج

 اوم عصر ماحد اع اىلل تنصدأ تيارل نزع ولع

 لاو مو ابريبشسمادالاو ضترلالا موطق و رزم لاب شنو هوا ةدغ

 هال هرسجادولاخ ناد لم اور ثم ةرولام يال كا نيب لم هر

 أنني ءا باور زيلاو رانّصلا ضايسلاب دايت دفا: للدم موز
0 

 ةوؤلد او كزمرئاد دوادوب أ نع ىوَرَو نيمم نب نو 00
 هول ردو ىليملاوهد نيدلا زف شو ا تررحلااده ىدعج تكانم
 ْ وضل يدلاو ضدم يبطل اللا مالا دى وزلار0داكؤصالا كيد - 0

 قي 2 لانه طرا ءازصاخو قادم رك بادلو .و بدم دادس

 0 ركوب قا ما, ماا نم غدللاو يطب ماا عم ئيدملا يرازجبا

 قتل انوا ن حا ىاانآ دارج رم لا طدلاو يدل كاب يدل القد

 . 9ركرلادول كس انمي زحل وصال نذل لوو يذاع يكب
 000 نايا شدح عرق ارلؤص انا «ب ىهوامآد راض
 انو او هوك2 م بوم بعل هما ات: ه ' الار لما ءاو اممم

 كرلالعالا "دحر ديور سبا نع فيوم اب ذأضداك نيو بوه نوكي كاد

 طل نيرعإ درع دب ؟ اصول نب سوبرا ونجا لا نبا موقد ميلابست

 ماعتتت ىراضا سوا اغلا ريع هدانص بارق بمص كاملا هب هدام نط برص كبرع دج

 ءايلاروكسو ميلا ع 2و ءارل مصب تيسر دج ىقعرترتسل ارا !ةتنذرع 4 ما

 تارت :راعرغ اور ررملا هالصو امنيات ناّسصاَمل تبا ءْلّساهدمب
 لال َفإرا تداول ىا اتا ولو ص اكاعأ هلع رس اج لوو تدمس .يبسنتم

 نيبعولإب



 ج0

 | امو كو ارتعالا لع مدّة اضل درو ليات رو سك تيب عبرا نيدعلاب ظ
 باو قامو طك كذلا مالا بت دايلع لسكر يلع دال مدع لسا كا

 ايس لير وصول باول مابا بشلل يات
 ست لسكر لع دا ليج نصا يان وإطسر يلع دا ليصدس ل رومات يصوصنو
 امض وم ليشمل يب يكل لاو يناس تما تمل طل وتراكم

 اتاضالا مسدمب هيدا ضعرب قاروكدلادلا لولا وبس ديالو أ مس

 تم اءاذ نم لحرف :و مالا حد ةكؤراضح ايوا ءامتل أ قدرلا طرا

 اًضاوامحاظنملابل ١ ينمو يشلا ىزا يل لشنمل «راضلا تراتخآ هر ومنم نسوا

 ا ماصملا هراتخاو فوز حالف يلومنم كرمي تمض لاهل داولا وذم
 اناح اراك لا مال اماما فد لوما صول تيوس كومنمح نيد ضرما

 ١ كرم اكو ىمانل) صبا رك كه ريلا نتليالذ ىلا كاز جار كتل نم

 أوت قولا _هس لون ا سجس ذولا ح ظ

 خوال بر اسست ئاجا عال اطالع نصا |
 فب عاريخ كاكول نما ينزل اوزوكىبذلا لا اكرمك عوارلجالوارئاشم

 لانا ساراض ال ديه دعم تيوب سؤ نان سيل مالا نازصاطاوريلا

 ليال ربع وزب مانجو نبى ىصم اكري الغ دين الاد كوالا تملا نيب |

 ظ "ادب دنس ا ءاطسا سد كاكورا ضنالا نعت لسا د لورا '

 تكامددلاةيلذذكاذ قدح موب اكيدودحا خسر اعبر طصرنلا عم !

 يباب ندوب نو تاجا عمر طة شا هنو كورس ١..|
 22 لمنلا ديم زر رضحا عمو شياو د ويحس انا يعط اكدر

 ترآ دع 100-00
 ا 2 54 نااتخو هرم لابعد رعاكم 5 ف لوويل نظساع



 رواه ةداور ذو دعسيت وم لجان ىا مهدَع ىاذتح ”يحارق يلاؤظ ىوكُم

 .. ديم هدرا جلا ماصتلا ادام مدا تو ها رك 0

 1ع تعم وا 00 2 :داجلا اع

 هامر 21 تع د جلا ىو روحو تيد داحس 25 :حلتم كاب ديصتلا فاوع

 م 0 1 كو وكت كا نعاّماضيا ىانيشملا

 ة نامدلا ناكر دصورل عش ةدالام مارا ةداعتتلم ا مدع ضان رح

 11 حالا روع عيص ناناهيعو عدجلا نب نرحد ص يجسد وب م

 مها جم سهي امل ةراىللا نصا نم ةاواضدلا غيت يلام ردم

 كادتحا ل تفوت و كلوا ٠تنو تسرع ا ذنهدط بث يدحيع اليو
 راو ا ادهو ىوؤملا لا :ةزالدملا نكد تامم لهباحو

 انين كاملا ص ىنسولا له اكد او كا حت ور كا ومكو ثدحلا ظ

 لي دك الاد عطا مس |تالعاوا ناضل نحن نووكش عوز

 اربارل زف ىدلا تيما انه نم لد يلزبج دا ماها جدام هرثرجو جدولا

 واجي لإ يولع وزنا وا ءانرك الام مكوه ا ردرنسبتشكو يتلا
 باوبارل نو ولا ل كرض ع دللادع رطبا نعت انلا هادزاس هيو تو يلع

 هيض اريام يف هرذع عرط مرض صلال هدوعبسم» دبس ءامتما

 ١ دام هموانلا لكَ ذم كادمس ةرانصتل للة طا ا ثندح

 "لعل محو لارج ضرلا ارهاق وح ءككالملا كا مسك عسا م يجوإَسض

 ا ناسي ميرع رياكهحقو يصر وملء ل اع 34 امل ظ

 تا تومب ضدالا لظا لوي دا يشمل لغعاظ !رلنملا لسن بلا

 ْ ليفو سماك نيرحلا لاق آو را ادصف نعر يجز دا جالو ملمع

 نازهالا



 كرب لح

 داعص لاح ضو ماتا اعايانكم!ترالاسدي درأ رزقك ك1 كال (,لصالا ُُ ,ازتهاب ١

 دول مو عقدا رخواتبجلبج دحا تدحإشص نم نوفر بداعدا 1

 د ١ ءاترنا بواع ىلع .ارلا نع اشرد امم نادعس تول شواز ها الب

 دوا عذي لانيسؤ كرو وورد ناني دعسيعزع ذل

  افض نيرطاواك رذاو احواض ءاوبلا كاف ذراع

 يا انخلأ اى 'واعم نادت ول نرلا نت وزتحا لت لسكر يلع دا صر مال ير

 ع 0 جرا ىمدارلاو ىسوالا نم ناك"دام برعم غال اج درر د نامل

 تس نضياو]بلا كاذ ن2 حان اطجا ع نسمات ضنلاب سك لوميا

 هسكلا نسب ناك ايس تكن اوان و لا م تبداذدا م هذ لاق ككاو

 تل رعرتهالخنلب يرحل اركب ادع ق| لوو ا نا ثا ذ نم مني ل ناهس جزا

 َّا خلباغاهرمسضؤرظم ستي مدا 1 اشر زملارو ىرلا ىلا ىلا ذاضاب

 يلا عا زج ثلل دزنم ميو ضاره ظن ريل ظ

 اضيع نواه ىباذضلا نم نيرا نيبال ييصعلل لاما ىاطحلا, ذاك

 سير حادا و ثن > نع عجم ردارط ىف !نعصدقوءارلا رش 117

 كل لرب لا هم رشح هخدعس تمول نواز دعا ثيدح اجو يجرلا

 9 55 سد رصلا د بن عرلا سويد ارتهإه ةجّرصلا ٍثداحالا

 منع هجوم بضل صوم تو دعم ةدبعتبدح| تن لَا

 هو ها يسم ةدحوم

 مانا | مادته: ىبلكو ديا كوس ذيددلا نع 0

 0 004 ناك زداب بيج بالا بدو ز يعج ابااثإر انككاددض

 يكاد عا نزح عادا نعيد دنع كبي مداضارعيع



 رطل كد رؤي نع ل ددوحو نكس راض يي مطب َةزوع لوم مضارع نرى ع

 دوص فصو اذ اع ناكربععإ صادق ماللا كوكو اولا منجنو نق

 روكا تا تيدحلا بأ وهو ًاعوا صا اركدذ صلع ما اصر

 ذر وب طرا فيح ماصملاد آو لع ىاكقعباتكك واغرب

 يسكب زيد اك كاكماللا تاب دارت هر الع ضورعاو مائادع
 زم دادلايددن واج كوة طؤملا بوبا ماحد يذل دواس
 بوكا طبضلاب نيام اَحم ل لايلع دا قالا و كاجو نكس واددسب
 اناهؤ هدايا سس دوصتلا و ل والإريلا بانك واو ةيددملا عدتتد قو

 نمل خ نسبا يالا وداع كيما ةونبلا مار يمك يب موب الا

 كيمو رت عا ,ئضؤيو أن دح كدي دالص هج

 نا ةدصوملاو كونلاد اذصم ليزلادببيشملمصآسوب ازا عاآنا

 تمم رام مدا داسلا رباك نم يوزع انوبزحا احنا ءّسلاو اتصل تيدح
 عطادضاكمبلا راضنالا ديزويا نبا ىا تبن نب اف ةنكسئازت

 يف هيربوز دلك والف ةدوكسدل مُنذ حةنسلا هال ذيدح
 دداسلاو كنمزلاو سيخرج عزحا ءازغلا نم قددص كمررعأ نب
 قَطَخا ىو اولاةدع تنكر صو ع ديا قئدح لاق دحام ىلا

 ظ دنع و نارلا| و مج نيدل اد مدران | نم ليلج جاك ًكءاصنالا ريما ءاحلاب

 (ىريلطم الضرس لوس لل لاق دينيا ىا لاق لك لعسا مص

 اجا خس عاا هد ديزم اضن ام يرمي نك« تلارنب تكن ديئإدااب

 يدق و لكَ نير نما: ل ابانكتبا عصلامسسل قيما كيلا
 طفلا



 هدد مو دام ماد هيدوكسو رم مم لصو مَآ نيد َخاضيلا اظل

 دريد وبان م كاانظ اكوا صخاد كعك يتلا بيسك ريصاد زم بّماىا |[

 (خايالطاو يضل مي شفا راش سس ىلا تجاه ندا صامل |

 هلع مل ميلع. ماطور انع داع اع تمت وللا

 فلصملا عماجشيو عزم ات مدرلا كلب رصخ ءيلملا عيترلا هثيهي ضر شس يحيل

 ةداموش ئسا عزنا ةديمح بات ىةوزع إف راكمرلا للدسا يامر غردراعد رنا

 هورظ يف تزود هاوي ضب تاوذنالا تيطو كو سيو ناي در شيو

 ركام تلق نيبصولاب ماع اهضبد دالك باص اهانغا اتم

 ٌضاضأ د يامعلم طعما ديرو دي جال ءابلع

 وا تاوسو وذ عا نيملايب تع ديزوبا ىا لكك ةقيسم هدزداد واو عش

 رايب اذا مذا هه يطري امي بخ تاسيس دا تاسيس

 نيب ل ١ مج انم دمام انر مانا و هيلع هاكدنإ الا وجد هيب ينالصواع

 2 اطمح دماظا اى 0 : لام نا ابوي ردا ماسملا لادا يخاف يداحالا

 جلاّصوعام ناصللا ضذح ناعم ذداسب ثرل ضل اتاوسلا ىو سرع زا

 7 مزعأو هعذمرلا هددولادكتيددالا نرش د نلبلاو اونا مالك ناتو

 ماا م كرعداطص هالو ل لة ةثمددل نت دانس الاانمبدعس

 نوزع سنو هررظر ميش ىورطتيس ا زم هنداءّشمر

 ”رماظلاد ثكرم لق رشمر لا هدم طه تك امنع جيش لام حالا هل

 أ عرم ب داتا كرم رمل ا منو هم حلاو مزاد ال رعو هينا عرلا كرحا

 دجال سوو تميل ئداولا 574 تايسالامّمحا مو

# 

 ءاطهفولم ضني صيمرشنف امم خرا بان ض 5

 ا



 يملا ندع عمات صرب أغا بضل را لو ءاب نوكمو
 6( ةددص نادل يآ نباح يزين كازا اذا دو

 0000 تيرالامالاو دزعلا بداثا ء "كالا ناح

 عا اناّدرحورعا يروا و 01 لانبا كا هدي تدرك قرش ع نع قدح د هاو

 قاض ودبس سارع ىا كد رللاكو وصلابة سو ع

 هامل ناس طعزبا اطضملاب ديو اب خف د زد تعبلا م نددملا كس

 تكانلإر تلؤيو ءارلا لب تيران هس اج ةددو ىاكديننم كيبواويا

 - تضرذال كراذ ةروكالا بليت زلارتاع دوج طرعو دارا نكسب
 اكان انسكرل اى سكى سرا لاخ | نم 2و نإريشور تس مب ةدزب نمو م أد

 وعدو ويل ب ىسراذالا هيبوضم مثل ليتع نا اذاكلما نا
 بلا نإ ىِسانسرلَىلَما هو نابدصا نم نكسر الا هكر سراي برع

 دا مساوس حواجم ناكنا.مصاواكاذ دك اكو حامد كرساوراك |

 هلم 5 نابس لايم مال الا ب ناهس اذا تف بساع نادم

 ىو نجلا مريلا تاتش كدلادحاوهو لاو ولابزقو ةرحولاف

 ميرا كاقو ما كوالا يجو رئا ما سو يكد هيأ ىنسا علي
 1م |: ف ةواطع داك بانك او مالتلا يي دا

 يزل ةاتسملا وزع وط عم رضا نيل لمتد ادب بسك

 يسصخ نأكو حا نم تواَق تسلا |حأ صوجد فِي انوع ضال |

 منجا حافم طلب د داكو ناكو نذل تفاش نابع تعامل أع .

 7 اكدو( نع 7-0 ولا ىداو غوعابش ب تاأوالا نم - يايا نامل دم

 هارتسا

 ظ مدلل ةف نعبر مكس امرلادا دل ومما



 مالوصا مقحم مكداق ةندملارب مدسص ظرف ضررا دووم هد
 قاءاج جدنا لعلها امن ملإدرل نصودق بهما هاك معي ميلعرس | اص

 لايلا نعال دم نيم احلا نم طوال اسما دعا مقيما كالو

 دول هواد ةدئامب دنا يبدل سكري 22 طل مالوس واى دق كادوا نيج

 ناك مال ةدينرلانو اعرب ف ةننه سس نقلي

 دوتدملازوجم ري اهراتشاادلو ٍئاعلعا بمصاب نينا
 ابيع دارو لاب الف ماهطبلع نأوح ةدياملا ملا اير نع عر رملا

 لرملالعد مال بطلا كيلو نلا كاطع داب مادللا سابيرعاس يس بلد

 2 نازل كمت ئلمللاع ةدراملا َه ةمسسام اهلج اور كاملا سناب

 ظ تيل نوما -: ا :ذةانل ميما صوم ليام اممامطلا هاد ضصلاضت رولا

 ضي نالوا حا ديئاملا بال ماهطلا دلع نموياماكاع ةرماملا قلظندح

 هسا وو ىرر نيب ةذراملا ابو ناد وكيت إيل تا صصخ

 ولاة زوروا معا هيباسالا بيرن ع ش2 قارنا ل هيلع الص

 - دجرم يجدي خارطلاو روحا عدو و امد ابطعر ناك اسكر صحا نا

 ةصينلا تيان امابط تنصف تف ابطح طبتم لاق نيا ضن ناهس
 جلا مدددرتم ترزشاغ يموت نيالا اعود سرع
 ةرداخلا نصطتردي ع ,نيبابتمضووا متشاع قاع ىلا |.لمتحاخ دين يصف

 رع 1 نايل ددح نم خالطلا ءاوراماماجرطرو ماهطابو تناك

 ل ءانتكلاٌقملو تداولا صول مقالا بد جلا ص مالو تلَفزيمصد

 عا ديم لامحال ب لوامإو بوه اكماهطلا طمع نال ثراه

 انه 59 نا |مِحنآدسإِ راسب لاتضرل بعدما ءابعزدا نم اسال اندم

 اي(“



 نع هادالاوسنوا ليا ةونلاراوا هاضينيرس ماعد اتالم وا

 17 داماس ضيم يرسل يرض حم ضع الدوال وام سا

 ك5 اكيد نيب رمصد ىدلاو ارينا عدلا طيداطا ىاًانحاع ره عيج يذل رمل

 - ما او ةرداللا كو د ديصتملا وصد ١ بطرلا كارما دعو »ب نبا لاىامب ليوا

 و ان ةدئاملا نوكي نا لاّمحآ موهلا ةداعا تداولا جو هنحام

 أ هزوا انهى الاف رمضو ورد ايناذغ ب شءابلا ضؤملا لاا صل

 بارا ايلطزياملا رضي ةقرصلا نا مران دة ضاع دع فدص

 ربا ابر نزلا لاذ يده يوفلْرَض دال ىلا اعالا نم نوكبو حالا

 ”ةلكدا لصزيلاد قيلياث ندد وشم ءقرّصلا مويؤف ماعلا لاقريلا بتذاو نزلا

 ا ارا لع لبو ط را ليو ريلعا تولوا ةرخ ةقدصتأا و سك
 نكرر مخدا رخ ةلع لعب وادب رولا طع مرتع الحج تكنلا عإسوا

 عزحاس سحاب بع ذو مع مرق دعنا عبي مل ءاوعلا حطين مذا

 امور لاف ةيلكاإ ممدوح نباص ىزفأتس نم نا عانكو يداشسلا

 سا طصرا غانو نانو حوا كيب نب نم َءقرّصلاوا ةدئاملا ىا

 وللا دووم يو اولا كك طحت ملخ هداك ادارفكربا صان لق مسك
 اس الامتحانات رفد كب كرو تل يحلون مكر عيدا لص زيلالغ
 ِء مساعي هدم درا اانا دايبنالارشلاسوزكيع نئاهرنيو اب وجو

 صاد زل ب لكلا دار هاريس كانا لضم ضل ارحل
 "هني وزماملاب اوحا كاكا مهتاربايصا دع تةرصلا يي الجد ا

 دك دعب هوزطحييلبا دج نب الكلدان جيو بطال مّتيذع
 ةراتككساو لما لو ةدلا ىاتقدّصلا لوو الح ناهس ارج

 دديو



 0 لادنادتياتب دنياهم اور دعما ذد وطن و

 كم نانلخ يللا علديال بانسالا كاعنورتبإرق هو >ريلعَره لامر

 ةدارالا هزه كافور ماما بيديرلاو ناك لوم زب الذ داش 8 :هيفادإ دف

 درر كما ددورنما نراك ةقدصلا وردت لم جانسو رم صيل مليمتم

 نا امال مرا طعن رللادنب ممم لدتا يللا د كدص عيضة اوندنخلا

 حتا نتمالا خلرصالا نا كوع دمالل تا اصيل لاحالا وجو مادهإ سب

 هيي بواد الف الد المع لع حيي ال دا ضيا رولا
 أ .تيرباصا لكك رصي مدربا صاع مااع قيصر رباع 5م تلطم

 ص الخ ةرصرال 2 يعج دعب هاذا بر يجوخ الكب اللا ة دا اكدر ا
 كاقذدا نرجو الب رهلإد كبد راخا ور ذل نعال احم ظ ظ

 مل مدعيا كري هلع دا لص رالي نا يعيب ايصال صر جيسي ا ظ

 العر ص لاَمخ ودرع اهذح ا َدقدص اشم لكارذا كركر نصا نع

 باس كروت مدان لمد ركاب مباصاطا داد للام ناالا انلمثدهو

 ٠ ظ ئ يعد الص ثاصالع هاش دبش ةحابالاج ملا ند رو ملا

 ا ”يارع يمانع رضا ارك واهدضاب ةكرصلا ,حواخا جدع دعب لس

 ا قا ذطلاد حامد مية ميرهان داك 3

 | > ْ لن الص هدزع نم نادسائ بخوف رمملا نب ةيدرك عاى اوال كير صا

 ْ ا ٠ غلي دب ماظباه »نحال ىابلكأ امم ادعي امذفدا اربادصا ىلا ماسي

 ١ جويا عين اة نم اولي حلاضيا لسكر يلع ساجر اصا نا

 ظ كا لات للعم اطصطا اهو اظل ردانانم كيرا وصالا لا
 اا َىااهكحدايَمح كا ملام ىآَي دزلا نادتصا ءاجددب



 نمو ةندام ليلي, ىار كالو نم يوالز هوانا اسس زن اتا

 اهم وثمل ةراذ قييالذا ناؤحلاب اليوم ةردامالريرضلا ماصملا)ق

 ازا دمي انما بلم اسباب لزم مج اوى متين

 ٌةطضو نم قبل نخيوار لذه ناهس انصح صا صل او أمددهتلل بلم لع

 ١ياَن نر بطاح نسوان مام لاتخ مق قع اطال

 28 راقد مالسااوهد فايا عندا نم

 ا[ ضف درسا ءاعا رشتلا ةروصاعردهضوغيوءامتلإوم لن

 مط وصلا وام لع لك اتخالما نحل لاق كاس لاف ىوارب ةرو

 مم اوهو ٍبارهلا رمد زا وهوا ميرطلا ىلا داس را مانا

 ةيشو اجب رايد ماللاب ىرمَس ةراددحاو امه ن ددكناغاةدعاملا ِهدَض هده 5

 ظ ف هطيرطوم ماذلا كال ريلعاعدورااعدو ءيلع مرد ل مكو يلع دبّسو

 اكد رضلل_رلر وصال لع ٌدكرَصلا نآعمرضلل ظكو مننلل عضوم لك

 مريع طرب اطضاع يالا غرض مضض تلا ةدتصلان

 ريع نع ريلا بيمئاوهدصتملا نارا ةراتال ةقَصلا دباس ريو

 صام نيزلإم ءءااا يد دكت تصر صالا نم هع ناو مععدحا) دكر اراثم

 انا قرب ىاربايصال ىلع الص داو ىلاتف هدي حرمت

 ىلا اثنا وابن اوم هاجد سك هده هارمهلاضد رطبا

 0 .رالاو هللا قلحلا تم هالع الرابط بصالاو مادملا بس دالإ بح

 ضلالة ب مع يي اسما جولان بلا سماوهو

 هكءانكيلا لم انمماتماولكو ةدياملا + نه لا عددي ااولصح ا هانم

 ار لب فون بَ تيدا طب تالا لاس
 نموأ



 أ ايتقادس كيب ريازسي خيججيرللذ مادطلارذسا ىاذنلا تب طسملا مها
 ايلي رلا نلت سددت اور شسلاو ناد عما وطنا نمو كيس يده ذه
 ' اهطيامز طبي ةعطاذ تدحمو اطسبنم تا اطسنك جو كيمو تضم

 كلام طوله ذذ ار تلو طم هيك جه طن اذا هانالا ةالاع مام سما ١

 نه! يرو طاذ لا ىم نوكرك ءلصم ءاطاعدصجدحدْملاوا يوطملا ولا يلام

 تكتم لا ديلا و ةزولا كيم ممم اكاذ ط ثنا فوك الابن
 لعل رباك ةدوتسم نانلا غنا ناس ةدرامؤ ماو مل ارْيث |اسم لّسو

 1 ةشملا لة إَسرتيا ملاذ اي لكتما لو هذمام بيمن زف

 07000 يوم ناو دادضالا نم نا جإملاؤام اهتلدض اد هانتتلا]

 امنا جضا سليف قيد لبوه طلال هينا زي - ماج ص

 - 9ك قزتلاو علزفالا خب قاتشمالا هم ةدرْشل اذ اًلاو- لا يلد هونلاب
 ميلا: ليج ا ل كريلع رم لصنع بوو د نايس اوثدرل امل الاد 44 دمام د

 ٌْ ظ 0 اراذظ رج لع !دارتحا كابا دن تم تدل لوبق تي ىلا هيو ان

 ا ظ 5-5 انايفرككم 6 >قانوذام ناكو وسماه طم الإ طاب نعبد

 ظ ظ هاو الخ تددهرل كرها ص تدك ريلآ ىدهاا“ هينيضا لا يطي تارل كرا

 ا 0 هاا لوصالاز كزمرلا لادن ذم دش كس )ةامكنيمض راك اداب ٠

 يدنا 3 ظ
 تّةولاورو زا اج واكس اكل روما كور تنس درباب همكَتِح 2 لج نوموأدي

 املا زعبي يحاداك ناو ل صارطفلل لم ريدم ايارىملا نار: مالا عر نس اماّناو

 "سوف هع كو ييصجا دويل ند ى ةملع ير. بقاذدا عواض

 : ىصواولالا كلك شم وزحا بن اماززإ نيزيشلا لة كشم باسم ناوي

 ا | فطاف شكت زج مقر ثلا للضرل هين تطارد لطف ١



 ظ ابا ماعالاا نياطللا تع تنوين صا ضم لا يشلاراشلاذ هدحدر < نعوم

 ىمانارملااع | درملل ماللا لاش كشم ايارىخلارل ليف دوتعملا ص يهد ب قا غصون

 3ك رظن ملا بلادرعاضلا الع كيب نيبلا قمل امراشاعجبيبزلاو بيرل

 عااد قاد عرلا ليد دانح كلما رصا طر طاح ولام

 شط ةحاجاتانلا ريا وطن ذرم ثمل ناهمدايم اك ىيإّرلا

 دوعوملا ناار ذ ال تمطاّضلارّدام الح نمد بِسرو كريب, ضيم اذ انما

 وسن ةوزبلا ماجن مكب سروال ةقرّصلا لبكي حلا ةونيلاب نخ

 تضر اضراب ندحأو تام نا ىلا ثلا دانا سنا نيسدّستلا نينمالملا ٠

 هاذ ظردادكا _ د د رزعلا عيت لابس تندانج ور لعمال ج سلط وسد

 يو ةونبلا املا نضر ادتسل كل طم جفين طنب

 ىلا اه سظنف هر اسبح هراطرسلم |

 ةيرولاو تاروكذملازاصوا َخ َيايظنا نم ىارامل مو أوال م ع ّماخلا

 ةباياك شاع -ادالا نم تباع جاع هي 200 ممسك عسا طصيع

 وضع ايام هنا تان اهامراكعا اك دوررلا هدزوع

 ل نسي نازع الاروع لع ديياكم مم دءاجيي اهيْدم كاكذذا هرحاظو
 5 ع

 داو كبل كب ىم بكم خر مده ما هاطسهنس ىلع ندا قرط صمد حسا ءابججر اك

 كرمال كرا يك وبرلا هم لمح نبأ دنع ةيوغادو خراشم ىلا

 كرايلادانس الا يابا بدسم نانشم فركاك الع اتي

 ل ىازانم هو ةهحوأ لصالا صو ياو ميما ةخاو باتل

 1 وبا 21018 هونإل كي نم هومر نازممعد دوبيلا

 هلت دوببلا عاام هاشمي ةيندلإم أم | لحم



 مص طع رالص الد ارش اف كال يسن عرضب كل دارت لاقطدا
 عا وكدا كوصالا ماجن امكن كرش كاب هما ليقع قتملاط شب ىالق

 اراض اتش 2 باكل رب كدا ربك لى لع سا لص سالو

 طرتطف صديقا هومدرا اب دادكو اركب مقر كضملض زد! اللا نب ا

 ءارلا كويل رز ري واع اطدد هوهداكاذ داك زاك يق واآ ع بعذ لم |

 ةدولد مم دمك لع منزلا ةرحاولاهدحاو ئ نزلا م نط اد سكب كامل

 مل عيدا لض يارس وركد انزل ضيا دعو نطاماو اوه وصار غلام

 اندر ص لمجد ا ادسويبلا يحْو طم الويل لشادىشولا لصصي لذا ءَميَمَح

 دق ميابلا هازس مزلدز اة مسكريلعس طر ل لوس طلو كارا مقام

 ابوزيد :اذخ ل سطو زد مج ةدع_اظنل بلا نم عا عج سس

 . ةكطل القنا داس انو دنا ميو طايل
 تيم واوابسعا اخ يلد طع داهك كرمك تاكو قلع سا لصررا

 5 500- لعمال اج مرد تاداورلإ طنا 9 د ااه

 يي هرهدأ ناموس ورعد الصف ندامملا ضمن نع بهزلا

 اها مجانا جسر اخ ها ديمو كى طلع فوطس دا مَعَ هد

 ”تاييعبمم جبس رسم ا كاطع مراداق دروع :معاتاو لهم كدا

 طصيداوح ىن نين هاف هازل ماما كاف سوّرصت م ةريمح كر لعردا رص

 تاكو كوت لوص الالام نلاخ متو ناد ا ننطالامآو مييع

 داخل اتعاب تناناو لضار اتعادركحذ نالدعو اعيش مشا ضم رو 5

 ياس تاؤام كيوالاو طظعللا ظن هرو 2 ىباالكد ادويه كم هك ٠

 مثل دارا اعتق ليغا مذ ةد اوكي زاك ورم

 هأ



 دالوص زو مدربح) ىسعلا تو ءاجاكو باص  اهبنع ضر ا عاب ناهس

/ 

 | هركاذإ دوو ادلصا غلام طيري ىيرلار كيو دور ضب منح دوانخو

 معاج يس لد تعاد رانخلإ لوطا كك م حزما ابعد بستم يرانا

 احيا ماما فورا د نيصب كرز نخل و هبا زملا اناباتاوردا ١

 مسن اوا نيا لوصاو انتباه ؤيوججرلخ ل ل ئرصب عزنا نس ملا

ادغ ادا دي ناكداو خنحانم معارضاعرب دارو يَا كداحلا
 داعين ىحل

و خي فانقلا تال جر ارم اكوا تيس 2 6 دف دكر
 ي

 رولا عبع ب ثيدحلاذةاافي تدم هاك وضم جوار

 كرولا ةرملا حوطاو تر اال وطا لجون
 مطتاد تيراصاىا

 اك كال كيب كب اح دن:
 رم تبن ادا نيود ةداورلا نآ نبال مالك الر رخوا ةورععداورلا جو

 0 2 ياهل عاملا نالتخا صحو | ثدحو لا, نوبت نم ميا ثبات

 جالا هلع اك كنيينملا تخت ديالا اص هرك< ذو ٍثاَذ

 ا ءلنغل الكت جر( نآورهاظا را ازيغلعانلا ابنا رنا

 دنس اداوبو اباد لاعطا تمادلا يو يضرلاد لا عاهرمبا

 هنساءاامآو ري اداري ةنللا تكلا مدع مزال لف كل

 - ايد نإ اص عينص د دعو يوا يول ندور اكهلوكمل

 ياا وام تزل نار اد وم وج ندم

 هدم تاورلاةصدسالاميلا كديالورمَسَلا مدع صالا هاناعرملكو ىا

 يدار نالسواعا مكر يدع, دال صاقا لك نا ملغا

 ريغ انانرلعتجا حمة ددتسراتماخ نال لاومج ذا عإب هاي

 مينالص
[ 



 دافتسالالع دارا لالا بييجصافا 27057777:

 اماما ميج عا قا ىلا اخ عسا رو بس طديكدنةدحاو ةدحاو

 اهنا تعاماببا ماههارداضاو رمال :دانماع نم زي ويروابست ةلسيوم اك أ

 "سؤ ضلي ىنولا اح مى ماصخا لَو ني طيارين وم
 لفل آرادا تملا ردا ةزهسادرح يدر داي اعاظل الود رض, ضنلرضلاو

 وكعب مدح ثارف ماشا - 000 او اس ماع 5 لحال

 ليو ا الو 1 تضوحاطا ميلك جو تحرمو ىو م ةالاداكور ننحلا لمد

 ةيغعا مالنا 2 ةدحاولا ذل ا هده بيع ىا هزهوانسام لسكر ياعمر

 ماعؤ..رنغلا هذه مدعو آت انآ الوب عسا كروب تف قنلا
 افرع, دالصردا نوامزعيمازج رز كاك ضوامسوحام نسال مدا ههسزع

 كوع دس اصدا و ةداملا رخل زيلا لضا 5

 دف كهرعاطومد ابماع م يشل ضمت ىسولا ماع مك اماع نمر يش 5

 الإ مروه تدور دويرظلا الكود إلا اب وبسإلللا مادطعاب جزيلا ,ش اان

 ده مم اند معاضآعا ماعلا مادطاو نان عساي رغم ءلخرسؤعيو

 وبا لابد ذنب مَا ب روج هوكسو ةروكع ة دسار جاد انجب
 لادلا بردا بتع نير بمس راب يعو ارضا ةددص كمن

 دووكسو هوب شدا نع ونينلاذيدح عواض طال يشمل
 او د تمم عد نادل ارصب لطف ن ناكلام هير ذل ا مساو عسا ع ىور ش

 ب نكس ولم هلم ةدحوب جرا طبضو 7 كوب ظرحلا لاذ ثيحري ب١

 ابراج مسلك ]ولاصم وو يس املاح هسا

كان ولا ابن كرولا هولك ةلمملاد
 دأباو : رتل ًصبلاب عصوبوهو و

 ن3



 هو مساك زاتقلا ةرحولاد ءابلا نعربس د اذ طويلا هاضلا ةرّجوملاِد

 دم لاخا نا لضاطادو الصلاه لال ملزم زدال ام لطصا ناسف انسان

 دعس درع بس ول ءين للا كلا ذا لم "دحض ابريرابع
 0-2 ًَ الضام هدكض و رعب قررا كراصنالا نانسيرب لاح ىف ١

 تالله ماع مرلا وا تابوا يرص عزت اصاب هدد بح
 اغا لا ءاَح طن با زيف رضو ليزط و ات ياح وداني َمسورلع

 دول طر و ماطلع[ هدو تألف هديذ لكلا ما
 2 بصصوخو طلاس مطق ىانايلارسكددوو ريانا درو عج نوكسو ةدحيوع

 | قريلعامررم هضم و ىاكرسا شما :مضب نوكي داوود كات هاكخ

 | لاحم تفند هرخ ن|طلاو زادي ينص اساور ناكه وياج

 فوذح دريم حدا ع خلاب اعورو زر ماسلا نع ماصعلد باه ورجدمب ظ

 5 يس رضضدم عسانا داك و هو

 .| اظل ذوعو هرج» هر طرد نك كسا منج الاول اولطمياليال تعا ناكل مجد

 بو ب نبال اكو مب عنج ونوع

 ماهل زر اا ومد ا صس طخ ءاس , كاكبح عضوا نال طواتضب نم

 يلد عروس كو تارت وخرم كي مانام وعد

 قاس لاوس .اوحدرو> د ص بل وهو تضبلا وظني وش د صحن الع نمملا

 ظ اماما نكد عن مدد ووصتمكادوسنسملب ا كو

 ةدالادافا دايز هوي ئرنا اذه ورك نيش فلح

 اتا احلا كلبا ريجيم تشب نم لاح لوت تلكر ميما لصف

 نسج ثذ يضاهي م تضخ ةرككا مصاص ناهد مدني

 هرذاع لع



 كسا لص سال ولج هبا عم كحد لاة شمر هب نخ ةحك لاي

 ذيل لالة يطلا سام قيقم تنا لاي بطالف كرات اياعا عدرا
 مل اضم نم تيد رمال ال وو ةونبلا اجو مكر دعدالصوإخ

 بي واجي زن تيرس ثيح وامان ماك ريم يذاع

 ًاتباور ضال عرداتلاو ءامدلاو ءارلاَئَمَح لاهاع ايلا سؤال اتجلا ىدانلا

 .نلماه م تالاوبا ميلا كاس دع ثنا ح عياملاو ضرلإب فعن

 انزحا اقددصِ يو ةدحوم ارب صبلا نجا بشوج هوكسو دامو كييهتأ

 هذيلا اا 1 2 و
 احح هب يددح جرا ا كصم وسمي دا سدح ديز جب ميلاد بد شنب كك
 اكمل لاو نم طننحا ادحا تمارا بج نبا لقد نم نا دح إيل نيم ىبا كاف

 مكي ملف كربلا نرلا بوبا كاهل ما وح قوحالا يصاع نع دنم عا تاراع

 ظ صورنا ةمشالا شي دح جنك زالوا غر طوخ د بسلك ناطتلا إلا اِض |

 لاو اضواضكرم رك عوكء وزر يجا هد يدم تتسارع ع
 ةانيالوز مكماصمإا ياتو ىبؤتلاب وين غو قارضنالا متعب طوبضم
 لاق تلا ةمالا شد عطا وصبلا نكس اص وكما عرسو اممجد

 0220-2 بي لا
 ىسانا يس هيو نسان عاصم تيجى ا مث ىلإ سالص سال وس

 ١ 1 بسس 5 هع 5 0 31 .٠

خالاكو هو زو تيب دو ىساد عموا ىسان هي
 تايلارض ترف ى

 «تبلتا ىاندايبهدََ سم نادو د ةنيككلا انسي سمورلا نم قام

 اربع ني ية ١
 مرو ةدساابولب ىا فك تلخ ك قو ةحع بدو رز تنك اهم

 .٠ 5 ١ -نيع.ن+* ظل 5 ٠ :> سه

 6 تاو هررط ع ءا درا لاه جالا فور نم هدضقأو ديس اىاةيرإ ىزرا

 ماو طنامكرن ع م عذلا عاطلا اعل لك فلام لا عضدم توبا

2 



 | محي ير عرما اصلا بينا لقمع نيا طلا دعو عناب ةفاضالا نوكم نار _ٍ 3

 يكاع عادلا تاظنف نمل ّي يح تدزو_رككم نع هدر بلاك ديداام نوف

 .ذارعاطا وره ىباريلعمقشاد دوال نيصب ءزيض بوز ضل ركوب ينشر
 يلد لولاك يد ديار زوانيآلو اك ازكى م انف تيار فرط

 يزن ءانترا هاد صلو ٍزمكاعافرشكعا ماصعلا لةددحار يات لانريمب
 مر دع دال زجل تاد لق ا ءانتراع

 7 ندب ويلا الا تاظنف لح تيد د ابيب لَه ةرماايهطوازيخرمم تاكو

 فور طع درع دار ثركليفاّملا لانا كي اليطحا .ميعا عت, وب انك نوزع

 جل لا دركي زل رسم عفتك اروي يبل تك
 قر طلع ىنزلا تركك خا لعاملا هنو دج ضنء اهلاوي ا ءاضااد وا ضو

 . اًيآورل ةريتسرباورلا هذح نوكي دؤينيف فوضنلاوهو قيقرلا نملاوه لبق
 التمام تكا وا ززكاح داو هر ظ ا خرناو سك ببرندا نم ةةلطللا

  ددورقم ملكت ةيبرشلا هاي انارضتك جاع ّماحلا ضو كيلا نم
4 

 مولاوكاخ كناطيّسلامضوم هيرب نأ مت در لتس الخ نا وطموح اج

 تاع سف عتدص ةروص و نازي ا و سراح رز خاد كّتورّوباك ْ
 رصنإ) 0000 سوسو كد لح داذع ضومبلاكم وطار لقد ادجببالا ظ

 الرع برن نع نارمم نب هوه ىلا فوت د يسرا دبع انبع نبا جضا شخ
 لسور ورع ىبرط نمر روصنم اب نيريمسلو لاما حاصاضااركذو

 تان هاف مدا ىإ نمواطشلا عوم هيدزكردا مر مالا لع سيع 1
 كيا 101 كالا كملاَومت ا اراها وروما سار لّشع ْ

 0 احواش لاو نام الادب لاك نلت نبا نعاضيأر لو تدحو هذا

 و



 اورو اكرموطط عصاح م ايمو سوسو لطغاذاو ىنخيسا ملكة
 سار خال اوءانتعالا سمعا ةونبلا جان عضد رركك)و ىكبتلا لاق:

 "تا راكم ملا داعولا عريان عوسايتيودكص دع ماصرلق
١ 

 ايس ةاحدم عضال ذ ذو تاطرشلاّ سوسو نم موصصمزداطبال تكف نع

 0017 هوك يجلس تصد
 لاَميابرضتو اصلع ناوهو نلكا بل ْسودرب ؟ ةيابزلا غو املا ع

 ٠ لمكوهورونجرملا خعرض ذل اكلي مضزي انفال يا ارجل ضب نمكمنردرض

 تفي كومه عطا ديلا و بيس نوكيا راما غربا هشيم نوكي ن١

 كليا امراض ناكزدا عد ةدداَخ ةيادنمشم مهر لا جلا بنو

 007 نك داك لح خارطلا نعبد نيميصا ندب الطن عينان ككاو ظ

 لالا تنفع دعم وانتو ميكا هديب ضيفا ل نلكا نجي م ناكل
 مفر وح رم ياصإرطو نكو دا حد نكلا جدا 0 يهل الب سكاي اع

 املا سا ياؤر ريلع لبو ل ةمطغ زدارابتعاب ثناع احلا لوح

 رابتعاب خندسداو ىلا دود لنما لوح انحلال ضامأو تش دانة ضب

 اىأماصءلالو نسرّونو دبل ويانا موعتي جادا اتاءملا

 دام
 سرضلا انهتبات 005 ةوسلا العض ىدلاَع 5 اهيالوح

 سلق د
 يع ترا ةاجلاو ناليخورحاع مدعم ىقطظالغض مَ ماضل

 انوا اهنك جازم ارحم لاخلا د يتخ هوكض مج كوع واو
 دق نوصي اك ا

 تو كس و عاذرطب جرم يسر انلبا مايا« نوداف ةمجلاصراجلا

 تَرَ تروا ننقو ىاَدَبتتَجاْ و ذلخيرم عاتب
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 هي وضنو 0 ا 1 2 3 :

 للان وزل ىلإ طرحه ل وسرد تدل از اىلا تلد تجادل لج ني نارك

 ا ذا ةزضملا ةداهدرد ددراو اش ذاوازمادامد حان نم متماعرضاشإإ يف

 م و ىا 20د لاف موصلات همي

 وكوب انها عل تنقاد + تاو اول مم

 اذاولاض دوو انيَحَت ةروصزدود ناك اور يتحد اتا اعد ا

 هجم ىلا ىا موال وك لص ا وم اباحة يح

 ادع للا دو لريلع سالصر صا دال وحال ايصلع ماظل هناك

 ظ ديعرما زجل ترس دوو اوفو داتا ظلاوعانعد سايس

 ةحويشم ءارحلا نوكو نا يو ماهنتسمالا فرح ذيج نسوا مس

 1-0 دريم لص خضاوان اندر او امان مادو با الترع مابزتسملا كيش

 بتلات 2 نبا 9 : وع مرو ن١ ان كود كون وتخ

 محض هماظلا ضيع ١ تان نه 35 طاووبم سك ريع طحرارتصلا ناك

 تا نتلالا وعدل خل سس ةرمالظ موملاددداول لق الاد

 لا وو وراك رو ىلا مدام هاو رصلا خبدملا ناي عن غ وهو

 0 هركداعاع ثدملا قرمطزدات وع رلتعرلا عع صرع ظ

 ضم لسد لاتضرل ىزحا غرو مسكر دلع لص الس ع دوز نحس ولا

 ددر سداح و ةمسب لع بط نم حريه ةدعامارغم كنت لص

 لما و زن تلتف ملا ةاظنلب صاح نعمك در نادحاولا بعد

 قاماررحالا مصاعب و ملا لاَمْح ئاَم كاتاباورلا هذه نم سمه معيع

 اك اعؤلاكيا ده ماع تنل بج راّضح مهما دالآهساادرع نع

 ادق تكامل لبا كيبابلا دار خمميجىلا عا مدتلا لا كملا

 اوردمف .



 00 ا وام اضيا مولا نا لمتخ» لد ةةانها اوت

 هدفت قت ةاورل ادمماك ف ممااع ءيورظنإلا لي 7 يفتي كاولا

 مل دلع ا دانا هلا نعد بصعللا

 هتاثرا طويلا تار لاك غارطلاو مس ةداور ثور مع بحول لعمال

 ينل ااه نور لاك ظماد حاطللو أني د لفواالط واخ مم تاكاو مص

 4 نيه عمم اهصاع دا عرعم تا م5 هدا احسن وم ركزو

 مسارح م كارز رزع ف مق ءايا واننا عل نع تن ساو ضاررع

 و اسايصالقرذا صاع نكي_راىيشسسالا ا 3- ا

 اول كك ز هزني الدرج كش بحد ككل مصور يعم صين
ك!يصاح ن١ نناطتبلا لامع اداءايلملاابملع عودا

 لبق ص اند ارك

 2 دوق اول اهله عا يكتتلعتر سل سما بوصس انانط ورم ضاولا هدهرئسلاها

 ملوو لَ د5 معاضد رلانع نع د

 انا ملوك زعادوهادكو 1010 اع صاع. هأة منا

 م عر طعما لص وس ميج باد شاد ناد ىا

 | تمول ع هيي صم سس
 ا

 الاد روعام ناككمل مسكر يلع سا لصد ١ ةدوكتملا ديالا توالت صح اذه

هاذا ةداّما الا رينج مخ طعس سعال 0 نينسوهلل
 

لا لع نايا لضم تادالا طخ روك ارضك دوت 3
 حل لَو شا

 ةولعم١ طصرم كد اصح لاو! 200

 (كرلعمالصبلا اووه لمح ذداطرابخاإ مميش راها بل

 اتا داضتعاو ادا دابشتسا م عريلع سا ا م كد كءانإرد
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 اولا ان فدو لاو انه انهونعمسددص جرا حا تدي دادبع ناس

 3 00 هكذا ختداع تاور بانا ردات

 اورو كرو نياك 0 7 2-50025 ملعدالصرل كالينلا

 ادا الالوزم هلم متيم بن ذال موصصعزا حيو كبف ىم يَ

 ْ و اول مرح لاا يلَملا تارطنملا نع هاننتس الالي الِل تأ

 كوق لمد رع ىلا حجب نادك كريلع ال صيبلا_ دابا العين

 " قد كوب قا ضالخ“ ةدلدا ك اوس. ل تامضولوضيرانلا نا

 كبار اكول تحي فل صعلا اغتال دطو ننس سدا لّتَو

 لا دوعن يصل كس ابرك زيي ةدعامل ياعم ساملا

 نقال -اوابلا خصصت د دور نما كبل لات مزن ناك ضو

 000000 + ند نم هرانزتس ا حو و نيدرعلا يسرا تا

 وسع وعممص هينلب رعاك ا مل

 يش 1 ءاّسلا فودب ءاجت يحتل ه كامعا مصري رلعس اطرد ل ميامو

 طلة تدا ٍضاعرماز 7 .- يوان كب وو ءاملاد ءاحاد) دا نكي

 ى ءاذصتملاد ص نعبحو] ني ليس ساانربخا مجدوكسو و ةلم مرطب نبذ

 يطال دلو وشمال كس برن نع دن ككل وطلا

 دانا كاتو ونا مس تاما دا نصا اسس واالصاو ىا

 اك دالادو لم نيتينشتلا عامتجا تهكر اادحاولا ناضا كم لكَم

 ةيشنتلا لال ”نامإم ندا ناضي ا ظنلاب قاع ذا ثمدحاو لك ضن

 ا يدا هر.-ا١|نرح نمدا اا اكيدة تصاخد و زاك
 هدايلا

 ثيداحالا 00 وس ملال يحمل لاوحالا ضم وا هرعسرظعم د املا



ادي داهاثرحاميعاض او ا يكتم الاب ةيوكاع
 بج ماب نو

الدبع انرخا زنط وأ دحءايلاورشتو الاى ءلمم ا
 ١> 

 فدصوخرو طوم خدملا كادكذ ادرك ةنولهدجج عز كييك ١

 اكن محا ممرالاو مامد نيزمهلاو رانيا سدح يا ا
0 38 

 دي كاكدا عم ملال رتئاماد نوعان تبسلاءابزشلا »حا مات عرع |

وؤ كاك اىرشسينولا لكَد دلل رس ار رك بايو نب انايحا
 لكو ور كدا ة

 ماها يزل ةودكين رياح ذيدمير الزام فكي
 املا ةداماّلَتغ انك له ابعمآ كر دراع ع بلا تلاع

 تاس راش هر زكا راش هتلر اءاضخ مرام سيب

 اكمام كود نطل طخ مرلاد رعي ا لص! )وسو نوع

 وكدا لايالو نمل نيك هاذ نسلق

 بالالعاب راكد الع مبا نقناب بيجالىريلعدالصرما

 ([دايعمدا ىلانعذكتلا تق كاد ةنجاكعوزو نا وكس وو

 تعال ماو تاب ضلال ءاضلا إب ناريالانهتلق نجل اكس ةءلصا ظ

 أنصر املا نوككنا يخوف زف عرش اءابحا لصالا تآوأ يَا الصا َّنكك

 لت ولمس دحوم هدب ؤطيالو لسكر لعسا صرنا بكت ردا

 وهاك يلعرسا دج مدس مولعلا نس نيوامتم نالضلا عت نا تخوم

05 2 000 
صوقألم ةدوهلا لنا مدع رت نكون يتاح

 ضال 

 ةداكشارو ردع الص دهالجد عوف تيادادانعيساغرذراع ع
 11 0 2 . -و ِِ .

ضتتارامانعّساورو اضاءاجرووابمايحرترا
 مرا نم ىارالع ت



 لكلا فذ ناوجلع لي د ٍثرحلا و نا نم ءالضملا ضن نع كسر اتنام فخار
 تحوم نب نامل ا كبح, ولا ها وراه هديوتو لاك اذ ىكملإبو تنأما دوعم ا

 قاس دوس وان أما ةزوعإ اضيف للا نع نيف هج عبس
 9-1 ينازل ضو هانم ثراه تاكو راع اس

 تمعزلااءءاماع لمح حصض و امخامع ىلع داس هيد اع ذا ظنت

 3 لاخادماع اسمآو لاكش الا هند و لا تعالادرع نتكياهرذلد اللا

 يو اعتسم اما بال ليلا رانا كن م ءالا نا اغ ليل >ثددحلا علم

 ولد كم لاك املا نعامرل اتم 56 جراح ام,ميدا ل عاملا تهواملا نا

 3 دناهاوِش داَسأ ضوالا 0 ©دحان نم دحاوء انا نع كراج د تاورؤو

 كتئواساورع مد دراجلا ةداعاب ءاذا نم لري هدق نم لاي ن نا كواثاد

 ءاضالا| ضد اكمل ىبا لاو اربح نمو دان ىامياذج نعدصلاورادا
 انى بر م 0 لاورام خد اكو ةدحولاو وجمل هل
 راؤول اس امر هد ما نام ابو وع ني ماتحس لاس

 تاو نلتخاودإلا نيكض كودو نتا وهو قرملارل لان ادا نه

 نارا ورام لولا دمتم ناعاص و يقو عيصا مدان نادر جاد نعيد يملا
 املا كم1 تاو طا فاك وظلم راع نع ءاطع ير نم نابتح
 لضِبف للا لا تع انأ جر ىاسلا ىنبد تشاور الها نانا اص نص
 كرد لما لضطب ألا رابط ن اوجاع مضج وبرر جالعد كعوةأرملا
 ل دا تجاليد ايلخلا دايك علا مهطمادقر اكمل
 امدع الجل كي يبوج يدا هديل يعداماع ل در حواظب

 ْ مجو جالنلا نكتب رازال ينام دع اولا هءاضمعالا سلمان

 مرضعب



 ها/

 ممعبنطع هدرذالا بف اههدحا ىتغااذاايد .خلاعامسوافرغااذ 8 دايت ناوملا «انمهشمب

 ك3 ناكوو ء !اب لع اضاورماطلاوهوز اوجاع لمضلاو د ٍدزتسلا اخ ىزلا لج

 ميلاسدت 3 عجبا ضب هيلة زا اسمو ذا زر
 نكلالعإج دام

 اج ذك ذالاشلا لصو ام هد هدن ءانلا كوكسوزوولا يب دولا ود
 1 داك يطحن نتي ع زب ا

 دلع دا طعنا قبس ةدوالو تجينا ءزدولاو ملا نيب
 7 لسا كر

 لماذا لنع 0 اهو ناش

 ”ةياانح تسلا اكدر دكو انعام ميلع سال را وح) نالتحاراسعإب ىو

 دوأديلا باور ؤرو سدا دع تاريح بوو يحلو نيا ماج

 مانو انا هود ةزولا قوت لسكر '«يلعسا لرمي رس ناك اجو

 وال قو دان الاب. ددادوبإ هاهو امنا ذاكر نات لوس

 كمرلا ماج عرس 2 قارا ام حيدقو باوصلا موق ملا هود ةروولا

ادو لحال اشاد ةدات تو دو قوق ملوميه د املا نإف
 دال لاري نلإف ةرأن ةر

 كراش اسوق ا ل ودول حلا ؤابزم عيدا البا قفلت

 كحل عز هااول درج توه كرانلا عشق لتس ىكلو

ضمد هيلا لع نييناورلا لام نان يف ننحالم لاه الكيد
 هانتلاو 

 0 أ يناوامرياع ثدرحلا عرظ اخ فاض جدال ة ةدابعلا رهام مزيد

200 دحاو تم ىداوا قرااو د وااو كسار
 هيلعرابع انو 

 بيضا والا ناكم ٍتدراَسملا يظغللا حا ٍثرحلا تسمو

 مياالو كو ةراعرر تعامل لان ها نكد قرا امك معسل كااولاق

 ميشا ىالتحالاكذ نوكيوا
 ترمس مثو دحاو ءاذا نم مع لع رس



 امآوداحإل ناو للا تادع مصر حالا لوملا ناهي ْئَرتْنا لاوحالا

 2نياّمَتسم نيب دح نانوكف ناتغالذن َنَسالُف تكاع : جوطعم تناول

 انكار وعم لاح الحا نويل لكي دوك 3 ميمالاو اوررطاوم

 رولا نع لو اد ظلي رطب امش 2 :.ثيرملاكذ دو نبا تام عونا

 (م دوامه يام هر نع ةياورلا هدهد هذال يسوع ابل همنا لقد

 ىو "فاجر ىلع دهد مولا ثد دو يملا قوص ارعزيم منال

 0 جرو اضنا مشل ىذا الو ةرّيصملا كرصالا و. دوجو مع ِلربارل وهو

 ملك ور ظفاعتتمصالا || ممحوب ود أرلمم نيس هز لكني يم بادحا عيس ناريعأ

 دريد[ زو هزضاذ_ نيت حيوتضم ]موت فاتن نشوب اذربحا عاب امص
 تلائلارني دح جزع اذن ةددص سكك دل كربلا م ههنا
 مسا طرد لوو, ناكل اة بنراع هند ربا هع را هبا ييتبتس آن دح
 كلو اعيورذم دوال ابلاز مدن يكمل يبا مدربا يجم لسكر
 يار اسي لغسان ضن ددنمعنم
 انيالغحابحلاوا تاقوالا فالتخا تأككك د نإ كبر مددو نيكل ا

 ايسالاو جولبلا بطلاب دق وهببككلا طع طقشتوشمإ -ملاثا |
 انه ديلا لاني والكود ابجخم شذامل اا يداك شادإ اال ظ

 2 هل كآو كاذداتساهناوم قرا ِالغدا ةوولا ص ٌترملا

 ان حاتاطبر تلاع حلا ها تكالا ناوبأد2 مقوو هدانا اولا

 وك ءاز ممم ناس احبج 2اورو بهو انرجأر ابن بريخ
 وب نناح وجت بآقئدح تآقثدح ساردألا شدح عزا كمبلا ىدزالا

 هم
 عمو مح نع ةمكي ماهواملو ا : داو نعت دحو نكلصلا



 انكووتب تدع اهرب ليدج وبات دان ئع محام غرس ألا مسح كور
 رجا لاغاني ىلا نع طور كصبلإ طار صالحا دا اعاّينتادقر اك

 | فحاول تف ينعدم ةداخ غياحتاورتض ضاع ةداقيب ع
 ةعااشرح جوا اقوا مولا مانع دما داء اص لات مالكة دانت

 ب وراي ينال كاهن مع ْ

ص دحضناو ذم ءالظنلا رش دشن لب ابالو جلب كيل كة مل
 

 حولا ىاسوعد ارلصا نم ىانام عجرم[ يضمن لو يلا ىا هرعس غبي هش غلبي هاك

 لصالا 2 رمل ود ىككا ىختننكو ؟ءءابا نا ليد قعد ب بع بدرع

 زكا المجرم ناك ماحوبا لاق منيع نبا ميرال ن ككد رافت عاف

 ابك تدر دام باد اضلاو كزورلا جادو ثيامبنع داورلا

 وايمكورحا 0-0 دي حبب وداد راو ىالنايشلاة كو

 تلعيسا] ذم م دوف ةدوكل يطول هزل عي أ هإ كعةنيع

 عجزعرج تعا دهاجل نعدحارل جري 0و هرعو اكذهرلا سدح اكدر ظ

 كا جرحا تضلاع اهلا لاه كلا عالوم ضررا ةدجوم نوكسو

 5 لا نا رسآ او هزاع ةزهو نونا كب نكح آى ع مترا
3 

اك لسا ير تحا باطءاَتْب دنهل ضد ةو-[كاعلتو
 زم

 دوا كه )اناّدح نومهراوة سس دسم دكر يلع ا الص كلور عاياور

 اا ىراذلا ل ضل رمماجت لاقد صاج قبط ص اصٍّصملا

 لع يللربو جراد يح عش ثربان لاو ذاع ما نماعامس

وادوب داجروا عضصوعد لاوداضا دوأدوب امزؤاو- . امن ثرحملا اع
 هد

 عكا |يرانيلا ارك دمارل ملاذا ةاذانمالو لوا نعيم ىزرد يلا
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 0 رست ما ذ ظاذيدح ا كس وجداول ]

 ِط غفر يلعسما رص سالوص زاروا ءاجعإ كك دك تلاق هرزع حلا

 سواعد د زينل اة جاع نع مدح هاجر هدنوو مدك 5 فرخ

 وسو يلا نع ةروحأو ةرم ى١ هوك برم رعدق راد عدو حتاكرباب ذ يعم

 دكعر فاو لنيل َءع- ركع مجرات دامودح مه ةرلعردازصرل ناك مدّماَحلطم

 ع و عون مهاب نااع كرد كاد اولا معو لدا تالمجلا َه غو

 و مجم ادع ادع جراطوا يؤ زار صووشغا عمال

 ا دجشاو هزاَّيو »و اذص جرا ع ريلع سطر لزدلا قفاد كم عد ىا

 فاو عملا يطعم وك انو بطن نب كاد يد ءلصم مي ديوس

 28 نارا داضلاب تناك طع اا قل مملا ءاصناب تناكت رككاذا لكلا هذح
 ابنا نارها دعانا هاا سولو ا مندح جوا 5 د ضو و ١

 ْ 06 دياب 8 ءصرصاج داوجولاعصتتمَرَن نوب طوع كورلا

 2اضلاىا ترد نع شالا تدح جزا ربلا لينك كصبلا ثار ىلا حان

 ديان كربلا .ناوكرو توكملا واسع ديال دحوم دوم
 بالصداع إننا نع نصاط لاوحا دو تام َئاناَشدح طا 290سم سس يم و ل .٠ . 1 .٠

 ب خي يلق دا ناَصن الا انايحا ىا كاك لعردع دك 3 هم تيستيييحأ 2

 ضدالا جدال ة و مهضم تحي قاصنالاب قيلاص امير ايخاا ضو
 لاَاّيو ءان داوهو نزال يشل ١ تاّمسريلا م رق حال

 0000 ا ثلا ل ل
 قصنلإب دارا ناك را هالعاو جو فرعا د قومامإلا تايد رقوصاع

 أ درمتم ضعبل أكن دو ىهملا فىصارراك يللا 1 موتا ,
 مه

 ا مالا 0 زدودامإلا +00 انصنلا ةرادشا 5267 نشا

 2 تكا



 ةيأور نم مدىتام عمان ,نانع تان تاور نم ِثرىلانع ح١ اوانم >يصّملاو

 7 >ود امرانتداو ني داس ىوور ذآ روكدلا ثدرحلا منت م

 َننوعرَب با بين و وانجاز هب ديوس د كريو

 اي كب تآدبع فزيضلا» تايب ان رجا ءركذ تبكقو ليلج ماسي لا
 وآمال .ئيدح عزف ترض ةدعوم عة يقوف دوكس دام صب يَ

 رع ومس و هاررع جا مع هدج دربك ناك نيو رفا العلا نايعانماضضيا

 كو وعاع نلتحاو عيال ادلع مسيدرعوب ١ ضاهو ىو لصد كلَ

 دال ساو مدقامل ساري نع ىرخرلا نعرومام١ قانرلادبع لاق رلاسراو

 ديطي دز ىعاط وللا حا تيجو لسد كولو رك بدلا لىريلع

ي واكس هرم لص هاله أ وو ركب لو ىرخزلا نع
 هكا وسال ب

نوكس نزلا يذوب ىف لس ا نيبجاغ
 و يلمملا لادا كو بما 

ارا ايلملا قد 221 رسب اخ يصان ”عسمري ىا لادئارنص :
 دعالسا د

 اذار غالب مرة ءؤمماص دب ناب أ ضهاكاعاد يبل

شم يلا لس نأ كالي تابيضي لهدم
 ملصجي الو ةدارو م ءع

 2غ 97 بلت وهو رباه > وو لكيت

 "فورد ىااهيروعشمل عبس لا هم جروحك الا رو ءاذا

 طلو ذمار يض زلال التو منيع نيو ضوب نم

 عا ممضقر تقدس كاارعا اكو شينلا عيب قزلا نسزصآو ىشارلا

 ناكواهرعس

 ةعباطريمؤلاكراشؤ يضاهي داوتو ىز واوا نعام
 و [ايعب !لعا سقاو بج لسكر طعما طصرنلا ع يانا
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 ايدل , اما حلال مبيت أت دان اوشا ىاوملا# راسو

 عال ىماياةبب نيكس ساذاكبنككأ لها هاذ كرم لكَ قيفاو تحال م

 تتكااغج وَ كايوالا ةدبع داوم هضريلا بحار يت 0 لبسفا

 كيب لرَرسآو مضبب_كع رمل لاس انعرتسو تملا هان يشم انو نم

 ادآو ابتانا مكي ككل بحلم لكك ن اكد ندالانن ين يلدا

 مو عوضا انعرشس دوا ما هصتيلرد لئاَسلا كان رلثملاهذحغ ليلدال

 انك زها هت ١ وم لوادر اوملتْخا كو نام ممم قبو تالذا منع نزئويام

 مل نقاومو مالسملا ِكَقاش مراه انّيار رض لس تحيضريلع لزني ملاهذ

 جملا السالا امرطاو ثلذ عاكس ءانغاارل نان دوالا هوبع ملاحم

 2 صورلا خل بوزبصياب باهالعا نا ديو تحال درغد ذ )| يصار اني

 اهو هرجوادبق مول عوض ذاع عوسر ا اياد راووُساع مون موصابتم

 قبلا مهي وص يبدا نسى لاخلا للأخ ة يي زلاذعع ءابصلا قابس

 2 و خوضزداب دوادونإ مرصد درو اناء ةددعتم قط خاج

 كدي ىاثاد تسلا حس موصي نك سري لع دا لصننا لسجل ثدح

 رهال وص امانا و ميلا هاما 'ناورانمك اديعاموو ام اكو

 لاه لاو د ! و ادحاله تسلا عيا يضنك فكة ح) كري دادص

 0/1 !لاقد كراضماديعدحالاو هلام اهاديعام هرش ٌدراشاَو

 9 قو هول ل ما لَحو خيريلا جوملا هدمها حاد اند لمت

 ” ولا نإ مشو اشآر عما جسآر وص هد رو نزولا

 "لك جد دارنا دنس قزرلاو اولا تربجا عاني كري جو هينباجملا
 يعدم ماهو عسب ضروب ماس دول كفر يها عيدااعارداحاظلاو مكر يلع ص دان اكدص 3 - 5 0 0 7

 ع



 قاد اجد املا البد قا ملام ريصانما احا !لهر وشن وبياخ كل تلازم

 قرملا هوكت جالس كك لما :نلانخ خادا.ّمجا كاكا كا لتخع وجوال

 يانا بدا قرعلا هانعرك للحا ََيماوم اهعالو وويل ملوي يسع

 نأ اك نعاف دج ىبا لق لدار تعور و فاسالا نعدمناو

 امتد يَا عار نم مولا ماضل طل اره صندل شيح ل فلنا وح

 احم طم صي لو قري نم معد كوت ص ربا يلا نع دا كدرلا# لولا ذاوج

 00 حو يمزج رطل كك كلل درس اول دس املا ص او َىرملا ناك دلو ضعب

 مذ وو كي لد هندجملا اكوؤهاكد روحا هلك دو وع زيولادبع نرخ

ن اال كرد ثيوىلا قام جوسلا ىحزحأتهزداو نيكو ىقايب عاتي زم
 م

 نا راجل مزج خالتك محلا اكمال تيرنر ارموناما طرا لاح

 يزاد م ظن دضادبع نع اعرتزلا سرع ةياهركبلدسسلو تزل هيض دولا

 دقو معامضآو درماظ هون دصم ع تانردادس و ١نيمالاغا قزولا ككو

 ”كمالصما) لول توروادا تاك رشا ع نع ةررع حرم يضر رخل عب جا ب١

 ميلعسا لص مالو تورد ادا دوادوجا هع ١ قط هرم طيزها كعيساد مسه

 وسيع كه ريزيع هيدر نصا كسداو ززوإي نسر قزو تدصاد سو

 وه ,ودايلايزع ليلا تل 8 قرط حلا 7 ءامازيامتر ملا و ممومايلا ٍثدحلا

 يمس رار سيعمل 0
 اوال نمل املا هوكسم ترؤلا بولا اذ عياش لهو هداسي نم
 ْ جر اوارضاوبهوكياكد» ىشارلا ضب نيب افطر دينضن قا

 د2 ل وينسس دا دايلي شنو بلا وحب اكدر رع هن نمل د عازر أ داش نور

ل ١ كا خان وب ميحعا نع الجلاب فراع ظذاح كدع تين مدت !ىملا
 ثو

0 



 هيام مجله جبع أتت اك دع هةراضاستا
 تي رانضاذ مص لع مار داوي تار و طم عبس واه أ

 كلبها ةرزطلاو ويف رشلا سلا زج معو ةودغ انك ينعي

 :ةريعاا مراتع يالا افادت رو كبعن جذل ازّصو ليو درج ىبا |

 صجاو ةداحلا ةداعل اما كله راشعا ل او ٌواَسملا تصرشال هنه غدازبلا دكا

 ءاضيوبور يب قطن مدي هيد ديتضا د دين يدع اع كل زر طلارهانصيا كدا
 لاق ءارضآع بي شتلا دعو 384 0 عطو نب داعدا

 امر ماكان ةتدت ام تاداولا كبقانكو

 حت ضاوو رزه لالرط : هون مم كاكش ياو 2 ورين ذا لضم دا ءرعس ال

 تفاوت ككاو ذولا اهو >و سلا قوجروشم ل ناك اع ثدح شو ءارا

 ظ داعما ثددح يرو ىضا ثددح م اعرانيلا اك اعد رشا كيب ديار

 متفق الاازو 2مل اع دوا كارابطاا )م غاضو رابع جدامل

 يا عاتي بودوُس د افنلج ء الا ثندح تملوال نالاباع

 مضاد إ سب شلال: ٠١ شالا َِزداَتلا نادل نص يدالاتب !اناور تس هيرو

 اذاريانغ ' 0 يوسع بصدامبارلا اع

 نادل مرعسمو نات اورلا هزه يبد لإ لاق ضايع ضاسلا هناماعاف ثلدررع 7

 كوالا رش :لباموه دمج ىذلاو ين ذا نضنإلا لصاولاوعشاد مدع د

 هيكسر د ىذا وه ىلا نلض داو لاح ين كن اللاوعي ياس

 اصور صو نم نارحاظلا نال دمب نم اوال وهو وسارع بودوا

 لاطب ىبانامت ىؤونلا لاو نم مظعإ الرطمس وار عج دارا مسك لع

 علا ان اذا تالاحملا جونتو تاقيوالا فالح رجم مدمملا فالتحالا نا "واط

 روس ع



 و 07 007 دحاو ا اولا ضاؤتحا بيرس امل

 يدينا دك هسه
 تما شلا لوو ب بططضادق لاس توا ١ ةرسلاو ةرمالا سكري قريع دا طصرتم

 ظ وو :طط لاين ب يام كلذك« كه ةاورمضوم غم نياك نم واظن مخ

 زرع د يشار لحل سور يعم طصنإس ىاتي ها طوال نيف ينس دولجد

 اهي ايش لول مندا ناضل ىلا ناك نحلل نابض كام انانياربعو
 لاطادإب ام ]صدا جاع 5 د2 مرن ارجع و إْويم

 ةّيملا جام مالك تار هاراجو ا اكاد ىلا جرلاصا ناعْر

 انَص مرر عرس اطبج و وسرادَمم نالتخالا قمل لة داع ل ادعيدوام

 اعلا دولا نس ةيشاد حل مصر دع الص لاذ نكامرالا نالتخا ع

 امجاوتلا راسو تفاوض ا دولا ماعم ءاضلا زخ ماع 3 ديسدحلا

 كا دارلا نا برجآو ريبكتم لا ملم ءانض منذ اةيش رشم عطر وق ئدوازو

 لالا طل جدا عيبركتكالا صير نم لسور ناكووشت لم
 لا ردا "رب علبورحسمل ظنلب فاننا ذي جوس وب قرط م دوام لوالي

 نايكي هين الاخ للا هيمو بكمال لصد نم ايوطلا كارز صا حبو

 ب اير اوصلإب لعاذدا يترك لا كا قولا ضم ذابت زعل هوك

 ضيطنلا ذرا مران ليصيداو لصيتلا سكه لعرمالص الص لس سراج

 2010 ثدداحالا ضمن دورو عم هاونملا 2 ليصرتلا اتحا اهني

 ص قالا كَم -ابلا تيب داما امنا دعبول دامو داعولا ةراشسا

 لسن لحال لاق ضرما ده الا )سوو نيلي نه دوا ءامطشماذا

 ملا



 دل نم ءذاظنلا ردود ىاريلا رشا بي ده ءفاظنلاب نموه كاطب نبا نع
 تبر اولاد ىطابلا ناونعماظلا ناتو ريم الكدنع مكين اهدخ لني لاقدَحو

 وضل هورع انما درشللا يف زورا جناب كتر دال ءابالا ليتل تعيوؤملا

 ء 00 دروام يببورْيِب لالا شرطا وا ىطابلإ ظنت اباه شل و

 لونا ةردرلا عم مضاوملاو ذر كو برهان عبو نايل نم

 دي لاير نتصلا م ال نا ةددرب بفساد يدرط نع إضلا عزا كري

 لتغ ا زكس لصرلا هاذرالا كييك نع ىو هجري احرار

 لاَقلاَد ةديو ننرسا درع تندح نه داوأ د دبا ث مكدو ُخاضلا عزك نع زيما

 مل يلع رد! ط ص دل وسو نا لاق انْ كادارل ام ديبع تدلل قع
 0 ا

 هنءوا سلا عزرسمرم ًطّعس ءااضح اظذل لملك هأذرالا صرّتك عاني نب ناك

 ْ لةدعاسآو ديبع نباملا ضع مل لاب را ّضلا نم صك وصلا اانا

 عي كلنمو مددالمنم كوتمملا]سولا كالا راش ذكلا ثسرملاغ مو نشأ

 ا اع مرو هررعدا نع سن دوادولا جزادضورابخالا نسب

 مل كيلع دا الص سال سك ناززاتي ب ءاطع نع مشب دفن ةزع اظولاةزد

 وعد تطوع عالصإ يدار تسل يدلاو م اب افيد عار
 700 ٌةاشلاو دوادوبا حرار اج ثندح سدهاتسلورزلا

 ايدو عب امم نك يب تيم دع ن دج نيمسص ممل د اكراصنالا توم نب نيا

 ا تملا يدع جزحا تيد ءضن الويس ناو با يضل

 لذ تيرا تك لاو ب راع ىعريبا نع ةدزب ماشع نع ىن ا تاككد
 مر يلع دا طص شاروعساعا سو ,ىشأر ىحاو رشا ىا مبجلا ل اسس و يسبح 5

 لاو ارتحاب بيجآو ةللا لب. وصولا الطب مدعاج رح اا دري مصعب



 كوصالا كي روم ممرحاانل اللمعزب دك يمنا ريالا يصرع عزملا هاد يفو ش

 ةدضم لاير نصا اناو رنا وسم نم طضوشلا سس لاتحاد ل ذرب

 نعد نونو هات رام نع ةاورلا يجدنعلك سك ناحل طفاش ذا وج
 يملا حو مص كر يلع ردا ليصر مل )بى ساد حض داكانبا ظنلب ماشح

 2 كوب ةرابطاع دلال نب لابو :طقرادلا صو اهيا جم ضنا وجو

 0 داما نو دامدّسسو ,لطاع ناتمهلل عوملا رشابملا نآدابرع

 وصول | نيت تلطعم رس ابطا هارِلوف ثوماشل اخ رف لطم ىبا لاةداولاد

 زما شرا #ييلو يؤول طن ذججا نوايلحالا كان زوج نرر سلا الفد
 معاد لا لاَ ضل ضي الوش فرك اختو ةوصلإب ضال * بتع

 كيب نغم رطل ف مث نع كدي نااثااراركت لاى مش مثد تلاع ا

 : هديا ىاذ يتم ماكو - راع نع ةدرع نعم ابنا د نع رميا

 ادلوجوزعوع رم كت او عزا ىف هرورت نب ماثح نعد ىرعرلار بشور

 نارصيالللام نع ىرعلا ياو 85-50 عجراشر ل مالا حاجادم عي

 0500-2 ديانا نما ظح نإ ا صاد نع طاره دوك

 هركذ ” ”مدعاص, نما درت ىاطباع دددد 0 عاش ضمب امي

 دانس ةولسيا ماع دهتملا ءاسكرم سرنا را صوص الا

 الا ا انا لق لعتوا دع مماننا عم امعالا سن غروصا

 واع حكرا دباس بنار د للذي د م عرفات يعصي اننا
 وح ةيويوي 1و ءذمإا عنب يح ةدحدل لو لليبيا عدب
 ا ىرازهلا سدح جرعا اظمنحلا جك ةددص بلا كيرلا

 3-00-001 هوطعص ري نبا لاق ةدازرلا عراطم دب نع جام ناو

 مدلك



 د مدغط أر دال! رانا يدع ع ااذكو مبدع نيمضنا مالا

 مِْنَف رد يومو ع وتمم 707 نبا 5- طوس ريلع قيس جام ىبأ نع طز 3

 هورثلاو انكوشضا بترواع ناكادا عم مد لاض انذو اع كدا ن فرص هيض 5

 2007 نم ىسيداّدنا خانم هرثورو زا ذادكو هرمرطا فصلا يوولارلَّد |

 الرز نم ماصملا لةسةر ف ديو كابا كح ديعس اورتن ذر ورصم

 اًمآوررخ رنا ليسا ىا فوسبالا قمنا لس الندا لف ١ نوكك داب

 ضلال +: _ىاطحل اوان انننغ ابتجاعا دوم نو ازا هالو

 وبار ئاومح ةدّمبل ل )وصال يعلا اضاع لاجرلاواهساو ةزللا بك ا

 املا كاكوزنملا ذاك ميبضتنب شارد معي ينط ناو فخ
 ىّكسس

 أقر صماَمئاؤ قاقزدا عم ضادر طي لا يس داك لا 5 تيصر يلع علطام
 هريس بس يس سمس ييسسسسس»س

 مص رع سال اوس قة وكم نى نع ءان عما ظمك |
 ضادرمرلا لمتد ىلا كس لادا بوه كو ىح درك عدكم | ٠ 2 . -ه_ ا
 0 - لحل

 احا سفر شارع نطملاب رج مد نه داع نطع :يصنم ويه يح سس

 اولا كو كلبا نارك ا .طشمبا لجو عرس اراد طيش دالاو

 دوبل درس نانا نسالص للسكن لنا ع
 ى صوور حملا نم اج دعها ربحا داك رطّسضو هروهبطو ركاوس

 ديلا كتل ذك اة راع نعد "نكاذ ىدا اتي محا جزء ادطشتما

 دكر 220000 را طخ ابوس سدي ورلد الص

 طصالازؤلرطلا جز 1 تمل ظ

 1 0 ا

 لكدو

0 



 زاعتملا انو ربا يرطع غال يامر ءاذولا ز كرولا فاد ل كرو امو

 ككل بسلا مداح كاريبا نح ةروركب نف ماتعرع ناولع نب نيحان لاق

 الا ولمن لاو ةدوراملا طحانو زم 2كوب لردع الص سالو

 نخ نا نق هحرلابامهاددللا ماتت ءاددخا ع مكاو لك ايلاو ككاو

 ا مم لا ةردود كاك لع يلعرسا اص هالوسو. ةياع

 زا |هينمج مني اليا ماكو ةارلا طخ دوم ملا هوكسو يلا كيوتو

 تلح لح ب ىو مالو ليلا نعمل هل يلا كير
 هزطاؤو هزل نخو نام كوع مماعلا ةدعا صو اعل ماو ناضللا

 7 مال رياح عدلا لامس اربد ماين تحبس مالااع وتدعو همم

 َه هارون ا كو رمنصللا نم عسوا َمأرللا يلب تبشر بادضلا تاو عدل

 زكدرياع ةج ص دادج رمت دنا ذك ىا زال ةمنصلا قرع

 معاشر رالطو هدر ثكنت دداع ناكفذلا ءاسو نؤيللا 2-7

 :2 - - 5 .٠ .٠

 | رمادوا تن هلا ماصا وا امص ميس ادب كارلا تادز بود

 خال نة 1 : 6
 تتيح ميدل وع زحا لد هج بار لع ص هاو انساب وب دارملا ليضو

 بالو لاصغلا لاق تارا وكر و بوكيل ها لصد لع مادص اضن ىلا

 يود بلا كين بذلك عرداطلا آد قدسي
 دقلة 8 انداع ناكريبتوب 5" درا ىر ا اينما قَةرحش غرار

 نيكد ريد دحو مقوم رتعانص نم نيبرلا يو ارياع هاكنابحو الد

 لالخ از بوري كت رالانهك و ةركانم سعد طوال يح

 دقواتمسي لع 7 .ةقيعم ند وابو ىتلانلا نظنا ناك مىردع الص

 اءادعربجي ناك قاف غسق بذر رع البن كار كر لعد اص ذدا تن

 ا



 ب رم لاا كك تح مكب ا يلصا ممفرِلع سالص لة دم ا ان

 دياي تس ياها نعي يملا نبدا اج ينلا 0 ةوزيشلا ماك جنا سندا

 ناكرج خر رىلا قطن قدام هيدا كلوا تاتو ها دبوسي
 طيس سماوي د كاجو ميدل م تايز طم لطم

 لاتنسي ىنا نع ةدلتق نع ههديو وحدتنا نضمن ضمد جو

 ظ اكعرا لوو ٍقودص عندو! اف مالا ضم ءشودق طالعت ل قريص وب

 هرم اناث زا! وجدار ادجاركسا تي دحر لرا لو سم ركاصت داحارل

 نا واسم بادلعا مياس لت صعدَمو يَا تاو

 نسل اركي لسكر لع رم١ ارضا )وك كنج ىنا ىع كابا ب د نع

 امنع اًدافرج وز ملعيبرلا كاريظف نقاهدوا تار بوردو دكة جربوه

 باشا ور ىلارياَجول مايل تبر مارلا لج عضم دا ركل ظكبسولا
 ماكنا كزضوا وم ءااظنل قاسم نكيمل عدلا ىع

 هربا صل فهيا وبلا داي ابارك هونيزرو ويصل عراة يك
 دا عما ماجد نمر داود نسا عرش و ادكك مضل وير ع
 انتل كاك اذه درب مولا زا اذض هيت اع لدين وادع ير م

 هنوف را 1
 اهلا هاكلد تن انشا رك روما تاذد بروف دوف كاك تج ديانا لو ةدئاخ

 ظ اًممئاادو تاير منف ناكّدِحرُساد نهدكي ناكل ومب نا ذشنيح

 ةقرضملل ةررغم_دلد ص دي لوقالا ٍةظا زل لاو ماسلا اذح طن اة ثيح

 اننا نفوز اكَك نا ىباعا هضهابب شب هنن حك ضاذلو
 . طفلب غلا ضعب فيك اضالا يصب ايتن صاغ مقال



 للعا نيالا صاد لا كانلا رج ناك ردا ليلا جو لهادي الاء :

 حمو راب طلال سمو نيزك ولا درب سدا غو يطرد

 ه_!والا شير ز تلاد مسبب 32 ملسصدلر 5 اذ رص د ةمالع ريلعإب كما نثدح

 اتلادووملا يذلا انباع ىتسةنن هانا ةوتلا

 رانيا ّضدح تام اع ب يسود اعلا درا ك١ هما نعام دلتملا

 مر دعا بلا كرداشا اق نطلع مسا ؤس قابلا خباتاعأ
 راكع دحتفلا ها م 9 مهو هزصؤ ارسم قرورسم نع

 اهدجريزدانلاو نذل اب قالا مالل ليدي ءلْشملا عم نم د

 نار عازاوحن اررملا نم ناماذ ملشلا د اذكتما كا فودح نانلارضو

 لل الع ءلْخ اد ةامللل يح نا ماصغلا لاو مى ذكلا اعابلاهاو ءَمَع ملا

 ردع البصر االوسو ناك داو دع ردا تالف مسالإ و عةينطتا#م

 اما نيالا اجلاو ىنملا للاو ينادي لاضانا جاد انا ىا يتلا
 نجلا

 كدعلإ وحبا بمالكا ة دز ينضم توق دزم نطو مايد مكن دو
-_- 2 

 | اطتمدداورو ىذا ايو مص ووزن ميزا ضوومع عدلا ماظن ىفاثملا

 كجاهر ف دزملا مب يدع د حام علاجك ةلعيزتذ كلاعتم ١

 راي: 7-2 لع املا ىلا اصمم رصموعو نع كات عير يسم

 الإ, صان اضياطدصنززملاب اهنا لامس عنا ضم رتيف

 يسد ءرحل كت لع كيتا دا لكان ورزدلا لعام هيو
 1 ٍ هيج : 9 ١

أ دا تارضو ماصملا1تانك يااا ضان ةرلصل الرا تان
 < الأ و

 ا

 ظ فلو مونولا وا هند بلا نعد ريدي بلا وريد ادانلاو

 وا ددااع يحل: هيب 5 ةداللا هزه ى زيت سا ورد او 9 رج

 | ظ
ْ 



 تذوا لعد لت اداتيطوباروشس شت عا ةددل ار يامبدع و 3

 ووش انو وتامر نيهرما هانم دو لضاااص 1

 60 در ثمر ابلاد ءادت ءادّسيس اوت داق ءالتحالا لاح سن اح ارمو لمنلا ىبن وا ,ارأ

 ردا دالالنإ عوخو ننطلاو بولا يه ءانمم غيض ياام )راك مرو بردا

 املا نزالاكررككل ب نضام الانا رلايضس اللا هذح تنميل به ناك

 طالازنوىلغلا مو سوال صفو ىس إلا ىلحد تيبلاهر ريش ل وخ دوو

 ايكيا م خلاطات ريش 1( الاو بالا الكلاو ,اطضالاو نوكلاو

 ايباد دوجو لمنلا ح انخاوال جالو دورملا وو: و قاما لام تاونع

 205 ديل باء عرشسلا ةدعا5 كوؤملا كافاضصيبا يدل مارك

 54 كيبورليضايف يحلم ةدنضصب ناتو يبنرلاو مكر اب نم ناهس لك

 ايكو مر يلع ماطر شال سو كاك لو رياح نعى نيسلا اورام

 كلو 6 اند ورؤإ هو راك شندي هدوط شو رابجرت وغنت

 7 |ويع وتلا بحور طمدو هني ذخلب نبا جل دعا ذص

 ٍددت ناك او َءْمباع نع دوادونا هاورام ركنا بترا دانت ع

 ل كلا هرب تاك مامطو هروهطل جلا لسكر لع سا لصسا) وس

 َُث زجامرس نادع ءايلملا مح. لصور ثق وزلا لف كذا نم ناهد

 هدام دانا لاذ وص يو لنمنلا كب ذيرعا بلا >نم مس ولا .

 دايما لا حولا ل نو بصولا ماما رع يعرف الاه العام اهلملاب

 لبنه لذ ىويالو بوجوب لة دحا ها وياسر املا هفضل را

 .ى رتميرالا مالا سري اذا سوحولا مدع والا كد نادذ

 وم مز »06د نا نلغ اكو زها تلاد قولا زو كرولا عرضت لا طلع



 3 حاولا وطملا لزب امج ال هيللاد كبديل كدب لل هتككبترا بوجوب
 لمن اذا رعت لاب راش لك مكتيمادجا دعا كتي كلا إما اظنضذ امياجال

 اكوا دمت يبس الوضع لع ادرس مادام ءاملا ها ملوق عم دين ادد نم

 نبالاو هين ديلا كيب بردا اّماو ةروكلا ىلفجالا بديا را هاف
 يدا يسدع ءاعانا مكورالّتماْثَو العباو ثراام نم دي انا

 دايّتعا مدسرجوانماورنم اذهليم ذم مو ظد يلا يو نود

 اعلي يمي قيَشْو ةنشالا و مولا خيط يلا شالا عمد صولا ضن
 "منغ وئنسم هلو عزل نال سودا هيدي
 ظ سيبو دراما للة رصلا ردنا ىف الذ هين دانا سس وصولا غل ىيااغ

 ف كم لاح نبذ دالاا١0 هرط تب يمس يااا ملت سم يصح را حلا اضع

 ةلادولا نكي لوقا يذذالا نم بلا يس مرّت ادور ربا نع لتضرجيو نين ذالا

 كوف م معا كا هروب يزوج ةسبقو امرعسيب لا دارنا جبان

 ظ 2. ةرّيمملا لاو وصلا .ليصالل نان لمتنا دا ميار يو لمتنا ماصملا

 لطب لع كيا متت يلع قس روكا ءادصمل بسلا لادن مانا
 اي -_ ةعلا ١

 و فيدال مت اننج ىوارلا كك دوو مندانتيعوإ ثلا تيكن مالك

 ةمو ثرملا كالاضرغ شدو درع ملحم غض 2 راجل خام اعراك اش !

 ملا ةدايزو جادرلاد ينييشلا داو درر مدد الاب اكذمتلا دان

زك ءسمم ناّماو ثيدحلا عيطمت وعدا عم لوصالا كروم وهامة ل يدم
 

 هدوورسب ةصضخ ع ارومالاب دائاورو فمص بيان مو لذي

 3 01 .٠
 ندىلس 0 هه و "ةه

 مظزداخس يو دونما _صويصخبالرومالا هذح الا لاَ ىف راكد اشو
 انني د

 : 1 , 0 0 ٠ :* ١

 0 2 مداماع تيرا كات نالطلارماطوه دو سا دوصملا ئالحإ نيا



 كءراصنخالا همهاظف كرم اساور اعاماو صيصضخيم ممتن نمذدا ف

 ميش ناكل اهشسدح نكي موثضا عم امّيسدحَئرررب حالا املا نكت نهار دما

 ةدع امل مع لشمس ناك ت اجر تاروككلا لذ اضامولا اثم انت ام

 هس ىراذج اريك عقدنا كر كسر كه وأ ص نهتشلاركيا لوو نم ةدانتسللا ديلا

 تيدا و مصل سا اصلا ناكانقب هداني ىشالا نع تبسم درط

 هياورضمدوواورنم تاناو) !نكادك ازا هدوبطورهتو لج

 0 .يملاَيِم >نبا لاق ةلمالبحاص ابدع ّمعاوواوإد راك ذب

 كو عش | للاب اىرؤ داب اهونخو ىلا نم جرف لاو الخلا وخد أل

 هكر ءانسدش اكل م ارك ا :بنلابابلاحالع كلا فاكر ةم اره

 اموعلهكو هرم جب ءدوصمملا لاه الا نص نسل ل لاق ف عام لاي ا نكي

 ان[ زماني ب 5ع اذه د اذع نال انا ةدوصخصريع تداك

 نورد او كرو كم ادي ماو قفا شاد تايوذ مل'ملاناو دلاتمو

 مااوحاو ةروأ نيل لاوحا هيج عا لتس زيكللا دياور طع اون راكك

 ٠ ناخ رطلا لاهل وزغو راسو الو طا جالو اؤسالو ل ضحر كرد الزدا ذب

 هسا اضاكذ اكو ماعلا ةداعإب لمت ثملوق نم كوبرا

 كا( ىلا يجب كعب ةدابسلإ اونا ماتم ندوككر طلاو شال نوت للا
 نأمل حتر راي اراكتو يش فضا بارز دارا وطا ىلا ذك

 نادم مدع كرو ماركت مولا
 ظ ةينفزال ى اعرك داش ميد لس

 3 ماعل ادم لاك ليت وعود ار وكذلا ليو اهابانح الكل كدب 5 ليج

 0 ىرياو نطمل بالتلي ذا يصرع خالاو يسارا شب

 كرازهلا يبت نك روك 1 تايم ارعاط ال نبي هانم دوام عير دكر ناد عيلان



 ا
 يغب مرتو نبا عا رار بولو تدعي اوصل زل ا ساو ل ل ل و بمس

 كش طوف طعامنم ةرات دج دج اكد يعش بسس تمت لا دار بص تم دوطال اكو

 ابني بلاس عرس ندم يادنيا دعت دوو ةداتعرلك
 متلك مدل لصا نوكيا عانس الف كايد ةنلاخح تاك
 ملص اور و زل تاياورلا عملك نس رتل اولا وكن
 28 تعني يل اكيد رط نم جلا نياو ضويحالا با ّينرط نم

 الاه 2ليضدزدافرو نمموهرو ماصعلا م إف طوس ظ ان دن وس اراك اشو

 رعاظلا 557-5 الا ضدح عض | ةددّسملا ءارلامضوءائقا

 افرع ىو نيملادد دسم, لل نم نالضع كاكاو ضب خل نص ملا بهل لعام
 كانا دعزمال َى كاتحدم والرجال ا هرظنو

 جاع لا ذدح عزا ةراوعم زعلان يرسل ن
 تكا ةرذا لينطنلا نع دونا ىراضا)رايبوش ضو ا كك يمبلا فا

 دا اداري دم زعا يظودنام مك و لع ما اصر هل وتر ىصا نم لا

 مدا نسوا نيبال الصف اوهو كلا جاتيالرور شم يلج ماما وهو

 ىف ناوضرلا عب لحا نم دسم هدد ءاذو ب لطم رداع نع

 يرث دو دج كم كبحالا اين لا ح١ اجرا مسك عسا لص ديال وص
 دا . -_ كل ف 26 ب - 3 -

 دامو تاع هاورا جو نار د ثيدحاصو تفدرمباش و ىأ ةدحوم

 تمر زاد ارلاو ضاّسلا لاق وبسم لك تسلا نع لح دا دوج كب وا هوب ضعي
 ”يب ىلا نا دج دكا تو ينل وذا بذنب ماها لاوريلع ياو

 أثير ىباو ذا ضلاو ىزمَرلا ثددح عرفا قوَدَص ءاذ مدي جام

 ظ غركذمد ب ماصها اك ةدحوُ كس عادم اص مريع ب2 مال ادع



 ا 58 ل ىلث انذاح سن 07 5 مالا دبع يضروكتلانئار دوم

 © رع متو مدا ماع ةرّيمملا لوصالا شطب طم زنق لع رصترا

 ارضي يشاؤضو عت عمد احدا 1 نبدي هعربك لن قحىأبسو ززّدعلل

 ”اوصاصملا لاو 2 9 74 موبال در ةينك لااا هلأ كال دير نانا ظعلنا

 عير اع من دوو معارماو دياحللا ددر وأ دالخ دبع

 ١ ودا بام امك م هوك نب عدول ىدوالا مهابرع قد وادمسا ا

 5 اعلم لد نع يع هركذ »مم ص دبع نب نرزضلا يخل

 ل مرق ىزلا ثدرولل بالاك ذم نبرس ارعلمد سرس هاربع

 ضال رد - ثرملا نا كرّسو مسرع دالص هاد وسد

 يلع الص لا كالودع ماك تالرضت نايصلا دلاهج نا. حنسررصانم

 كيال دي نع اضل ماو : واع صرتي نا ةداغ نم انك مع

 انامل ينير ةورعدارص كه كيع دس نياوص اجيت
 هاك يمطر سد ورو هيت مود ال اذدحا طي كا مس لعرما اص ما )وسر

 000 هوس ويك د١ كاك وروسيا مع يلع ااص

 رِضالوغو لاسرالإد لع او ةروهاداعانطمرت .ئاجب ءادب الطاذا كك مسرع

 ص 7 َض ماع لحد لري ركع لا لص ل در لا ني لسملا نان

 الب مالا بيولل نرد مور جلد كريهدلا ماك مق ا تآو ظاحلا َقاَشاد

 العكر دمع باب د تلاد هاو مهر لعد اطص دوم رودالا

 2و نيباوخلا نوكك نمو دادرصم بذلها مسك حرم صرسا

 دكتور اننا د توزضوراوخ ع ظلي شمإ بشل راج ىف هراو عيت
 | ماس ازداكزجاصلا هد رج نب مام طال رارطلا ىا دوادونااذربح ١ 527 يس حتمم



 ظفاحرمت دواد نب كاهل داو خخ اضلادصتي مدا زجحاصلإه سنو قح كت

 . 2طن واوا ا مذلا كنمزلاو:ترالا ذكيا كوز ةيدحت ا
 مداد هن طولك ربنم كب ماحادزيقد ضو يختبا قا مل اديدْمَب ماصانتدح

نع كأس ونال كق كذروب وإن داق نع لئلا تدح عا
 

 .تاقوعت هرعّس لع عسا سانوم ذ عيص له ىا جلا داضلا ويب تبطح

 ةياغ ىكدرما دم اناو تانك كرا ننال كآ ك(ذ ءوش ابي

با طاو شهب ردا ثللاو مسك كايلعمالص نال
 نم ازد ص عدلا 

 3 مهكر اندست اياديسمن ده ديار« انه سلع قواه هدد ههبو

 ١ثازداكو هدحىإ اننا عيون بطخح مكر لعرفا لصرا )وس

 اننا لارضلا نوي هان وبكم تباعا تعمر غشا

اتجانلبم كك شيام كي نض تربك كلا
 ةدكوو باننملال ا 

 كلا ًاوايمانمايب ىلا يي و انيق عاشر ا ناكاعا لوو

 ءامانلانغدوكمم لدا ريفو انيس نيام كانا تناري سبا كة د كيم

 ايضا مخاط شرت بايلا ناًملع_كُئيام__ان لاش يملا تدار

باموعونوانن اكعا تلمح دوكضرطب ميس صو
 ىتِف هذالاد نملا ني

 )2 اخو «داداعؤملا ةالعإ اد نوصواانهدإ الاوهداضاا اة صلع بسلا امتنا

 3 مس« كا اظططب كرا داره عقول لاب عدلا وانا

 يلو نالطلع اغا تم دانتسسملا يكتمل كا عشرا نس نم

 الا مهنا نيب ةرشس زب عيال ليعمل د يطيط ئاد ىلع را

 هلله مما اصملا لاى - قلل خام طايل دانه ملا لاَ كا

 هود ريش محال مرا فو نيغدصلا ثم ذا ثهدبيام كوازدالانودا

> 



 رنا تر تاو د ثيدح نايم عي ضاريفد ماصعلا لذ يللا ءوهد

 امر نزار ىزعامشنمل تاكا, زل اع خلا عضو تان ضد نكي |
 وي سم ا أمّسلا نا نم ىراذيلا اري دام 7:

 وجنب ه»» فزد ردزحص تاوس ا هك دوا ريغ بدن ضشارلا ع

 ةويجاما داود اعرط ضر ذ زك 1 رفلع راس كلا كا

 تلاد رم ين ةياود عك ابد عرصتم كراضتحلال ا عامجام ءرعشس
 ص اضل جن 0طن مرر لصد لو دا اكتانيىنا

 ثار نكت امس دعا ها تنسب ندا كتبا تداوم حل
 و بواج يدع حد لو نالابزر اثم [كطاو دحمان تنل

 ”الكتنأ نسبت نهدي ل كاد موعد انا أككرتيطعر ثا عسسطسدت

 "دم لوري عداد وها ريذزماتيلظركذ اد ملاجع طري عك وو
 وجب بتعادل ا ىتال لير ين دح نم عطتعم تبول م انه هاه عاساو

 ونوم وك عيزلا ةل - كعمل هاك

 نيس اودق دل اثلذ درامللا أراه تمالك بضخدك مى ري يلع

 0 ناز ناموعو د انحلال ايميل مشين كلا

 ] -مرالملا (داحلا وهدي هديت محلا دبا |

 ٠ | جملا ططمإ حن ضو اديس ليرد دالص | بادصينلا باي لات
 1 دال كو تاوالا ضريح ل يلملإ ءارشل يصر لم 00000

 3 ميضاأرإ يصلان سيلان نا نص نا كداص ا رهاذكم هداج كبخاخ 4

 ةاماالد ثذنلا طن تاخا داو ايفا ةيبلغانأدا ماعلا ةبصل

 ١ تتشابه يو ضلا يصل سريعا طصندادب يتلا ناو

 ا 73 و يع و صو



 كابرس نا حورس ل اهردا كدرإدولا و يحط صي ناكردار كين با نع

 يع بركب بتحسن هد و5 د لعمال ديد قدا

 8-5 جتا نادكرز ادن ط دانا ب كد ىروم دالدو 0و يب ديو ظ

 ريع ندتحاو نيل اوبتما دلت ايتن جك ةيبسو) لااا
 و ١ _ نزل مبولاوع بذمملا ثوري صنىسآلا ٌتيوويه لا بكبر

 مطاخخ تنوع نامل كو ادا ناوعرلارو لمجد رجا بولا صد رم يك

 امس عيصرد ا ثيددحلا ذي نوكي كارب ديالا وو وسال نيدلل سلا

 لو داوسلا نع زلا ضو دودو !لمبعاببر نما اوزعالا اوت

 قس اواولابابوالتحلا طغت ءاباورلا ا واي ٌمككاوا ىنحلاب ثدملا

 ذي نخدم واولا ها طخ ىزحا كلاب ران دانطإبر ضيا هوكي نا نكي

 لمس اد يدارعد ولالا لادو ف 506 خد ويلا

 20مل اواوناب دارا حا رماطا وحراس ناَفدمو تكسو لصد

 اا جيدباج موب ايراتبا# طار ستط نللاو تييوسم كك

 نا ىرهرالا نع برا وام ديد لإ لطلل حصا طواله ةرطاد

 مز أ. اكن يطو مكاو نط رضتخب كركم دبا ث ثادحسو ةوض تن مالا ٠

 تسوق لاو رزهرالا لاهتسا يوسي اكذلا طحلا تاه 0 ءلضلاو بنا برع

 تيل ذايب كلا اهوانحلا ب دّدو زا 05و هوما ضنا غ انك[ لاو أ 2

 ادكو اولا علس كار نمش امعبخد حلا لا رج د رانح ا ة ةروصول لد

 9/2 فاو هدا جاوز دانتي دطا كرم كةداذعاندها شو هايبور
 8 ناك كارل لقط والضرب دياركدب ع لحال صاع نط نم ملسنرع

 ايي وخداستب ماش ةرلط نمر يحا جزع د نكاد نمل م لات زذخ



000 
 دو ادءانحلاد 4 وأ حا

5 6 

امب متو اكرمإدا نان شيئاضو زر زامل وكن اوصحا اتحد نان طيضصتحا
 د

 تيرطازه ىلا مايد كاني زحلا لك مالكلا ع موهنسط ماهيلا نينا

 ”ةحلارص وتب خلا وانس نوما اكد شارف يلا هب خيي ىذالرابلاير_ازا

 تصلب معاد نها تنوعت دالك ونوم كي لانه كي
 ] كود نع كدر عيشنلا ري ملكت اقدددص محال فوك عاصم: ير

 تتر ح ا عاكى الكت هرغو راد ثيدح عزا ياذا كم يبووكو دما

 دحوظْعلب ىضشا يععبات ىع مودع وبرط نه

 0107 الوم رجلا خان نب ماهعدجبا ا قَرلادبع ]

 كرنب وسما طع ا و حو ورب هَء ظ

 0ك زعردا لص هالك ىنانظ ةرعام اقرت قبض كروت 8

 لوقو ابن وريم صونبو ةلكس اينما رولا برؤية حليل
 كسلا ذو زنملا لاق من تسموام اما ةنكسيبشلا كوكل يو بتعب
 |0000 | ةعوورتع تيطو شاد سيكو اتا ردص تعيد د صام: عانينا نم

 | تيوس لدتا هاب رضم كه مايسلاذه اشي
 ال لاق نيحوج كلا هدتو نول عايض برع عيبا عك ير قيما بيو وك

 خم يلع سا طصد بيضا ةيئالاط با يامر ثدحلاا رمان

 مين كيداوذضن نيزك( نم لقا بجاد تنص لاونع قرع عنرالا ألا شيب وشم

 انمانزرا عومي هدر من مدن نم فلالع شيال مقوله الذ
 دقواضب وسع داو هع وبسالات يحلو سابو ناهي لابسا

 ف ةدع نعرابخا كوالا نإدهأ ايوا نالتحال نلت اءابخا ىإب امس محجر

 كاّننإ



 هنود تي تمم ننال فس هدكي شانتي ملف لولا لوتس هدب ش 0 / : ا 3

٠. 
 3

 2 ص 5 . كجم

 | ماا وعد بولا ذوق سنون راد نوي يس غو صدي ل

 طرد وح نه دن تهدأ نعدلاد نهد واصلا ذو ءاطخردرا هدا

 اها متااولا ماو ةرسع رع جنرال ادن مم وبد مقاولا تغرابخا غانا
 للا تول نحل عاطف ملا لع نقي تاولاؤلاه هارضو ْيَبا ةسعْويَوا

 كلع ٍث دوما دقو زال مالك مج لصح متورط ناك هت متاداوصدم لاو

 امه مورس مج ميش ناجم ٠ د ثر
 الا ا [مج ضيب ت اس نلع ذر ناكل اكو < ةطفنعلاب كلذ صني وكلا عك

 م ةانرحا حوهوبأ ل جس ثدانو انو قلبين ”يغدص ثا( اع
 م

 رعت اندح ءزيض هيون ربحا يشرع اكد دال ئايطلا عا و دوب انابنا

 11 بيسوع لاس ةسين با يزوعس لاذ برع ب كمسوع

 دايس ذنان لامصنن الذ قام نيس خةدماللوصالاذ عاب ذك نكس
 ماو زورتمم لاح دو ددوا دقدَسب] ث# ءلكو رب كوني دنع ناد لو مطم

 ا 9 , اال
 يع ىوطمم لاةورل وفد د دّمس لاح أس نيني ال ماصعلا لاخرأ اناذع

 كتلرشم لبا _زنب متم موس ها نيفص لوو اح نو هوي روس ديون منول
 يا ”مالك_ ىىس ولا ريصاحوو يوسف وبول لإ لامن 1 سنار ظناو
 دحاو 2 ارحاكد لادلاربرّس نه داو كرو ءاملا يح 2[ يهدم

 ' ماعلا منام لاما اللاب نا ريو ىئنحل لاذ دكرضلإب ىهدلا نامت وو نم أ 5

 انعم صاؤ انكم د لادد امض الك ب ص دادقو لباضد ريف أر نضد

 ايكو لاه ابر س هدا جتا ضماشو نهري مل انكم درا السلا س هد

 ب تي ل 50 7 :
 دل ينلارك رع نصر عسل دءوادا لصا اغيره داود ىهرلاب هالطا ادا

 كلذاو



اجو ماصملا لقيتو عدإب را لمم ااعاضيا
 اًيذالا كره دادادرؤ ك

حخ نو ندا قعاكرلا اعشار رو من مر الوعد
 طم ضشاد بصح ىمانن

 م هدعاو هادا 2 اولا تلا خاج ضلجي مضت ياو 9

 0ك ند لاح ,ثتطضتب ورا نارصو نيب كاف دءاسدس العظي

 أ

 6 هارون خو نا ضدلا نعم كاهدالا نب هضتلع أ زنا

3 
 اورلإراب كرز حرم طداكرم رووا هاو نيشان ءاذكو نما درو نجلا نم

 تاور اد ماعدا اك نط زا نال مدمب_شلا نا ةرعامإإ و انان ناك ناو

 ظ 5 ايا اذامدتل نابهر ىما نيب م 520 رح طبخ معلا

 نيت كاف سوا انزل نص الج رجح وم 2و لا

 امتع مل ياورلا نم عطلا | سكو اباهاطنخ ياو أورلا ءاطخحاديو _

 اح ةيحدووأ ةياورا لمان نملاتننا اذه هاكدنعو بلا لها هروبي |

 اساسا ماعاّسآو هيمضصوملا ة.هقزهل ارض عم شاك بن

يناناريعزيلايض طبضو الواّجباورلا صوف رعاناك نمي م
 ا

 "تاق قبلا لقاجي نتساءل ذادا بن يشل جو نيبال ةاماع ان 52

 ومو ارحل غاجام لي شرمو ميرال مضلاد هت 1

لا طن عرلادع فن نس لسا لقد منج تاس انيازض
 م ها ت

 أمل والاو نيليَملا سا لع يم ماسعلا ماك يمنا زضاخلا عناب مفرغ

 هش ويضل الع ورز واماو ىريل اع ةركاا هوا زرقا اذ فوك ب عذم

 لج نو افرع ىادنمرب 201100107 اد هدا استانا دارا

 "انو ءاملارصب باد ىعالا سوشل !نامهد صاب سّتسلا بَ بيس

 ”اضم نا ماصملامبتو ننجلا لا نك بكماملا نم مولا وجو انلصاد

 تاك اب ظ ظ

 وج دكالة بح.



 -ةومبل_ مح 59 .

1 

 4" ماو 1900:1357

 اكاد ا مزداورؤر قو تس بيساعا أد معاشاد ثلشلا درب
 ١ نهلاذا اكو تيب حار مدس طمسدد لك لعداطص هالوك اك نصي١

 | لع ازرح وو, ثارعس قزوتا عا تسيل لد يبت شاد ثمشس داو هبت ل |

 1 مضل تاو اكن ب : 0 |

 واكو كياته عنب هولي نب دو نتدجت ررظ شاد دانا نيشالابذك 1

 دعو زا قودص قبولك خد برا نجف عمق هذلكالا بين 1
 و 6 ةنسلا ذيدح جزع مديرا ةجاسوجا عنا تاع نمزلا | 0 002 ا

 يصاحب صخب عار ابها دبع ال ري دح جرعا خاسلا ءارمرش

 مان دان نع ا((ىزع اص نب دوت أممدك تْس دن ناديا لدللا كهل راطنح نرخ ظ

 اذ اع ةدرع حرا زارنا يطيل قد

 ها و 2 طم نبا ليوم كا ب

 ”ظقرو هدهامو يدنا دبس ضو و هرجام هأرح نفسر اللا

 م يبس يعد ويد ريع دامبص مسا وسم ع /

 اطل بسوآنعيب ةرعشس هدرتع ابرق ىاًاونخ سك ردع داطص سالو 0

 ظ ةقسافخا سلا ثا عطا لاعب غنا بيركوبا اننتوجلع

 دا درعملا بوالا ذ4اذلاشدح ها ماعوامل قودص مَع نب

 اكيمَرلا يدعو زاد مسعد ياورلا اركادرلاد فرم( قذف

 تنسون اوندرك وسام قا 17

 ركلات عمو نع نس نيمبام ار يكتب عدرا ديك تي لو اللع ادلع : 0

 0 لق 15 نيرا كو تب مك سال و سرإد

 ٠  08جايا داو دلك نم قلم خا ازاي هدبلاوهنمدوتشا#ا 076
 - اا : 70 "بيل

 لل

 ردعو يعي هنو ديو ف جاو دس



 ميابطلا هدير تادعا مكر يلع ردا طصر حام هلك ذنعلاذلا

 كلل ظنلإدرينس وه زداعا 0000 ظ

 بيش اخ تب لاسعالا جوي لاررعالا هايجالوىَ ساضاعالخ ميعسرتاك

 ف ميّيَسل اضَتِصْرد اذ كادتعالا مدع الخ ااه الو تامر لب نوكمال

 هناع فيدل غلا مدس نر املا عا وقورادحالا نتاج

 يتاكد نمضلاذن! عي نمحددا نبك 0 تاوّصلاو 5

 - ةتفمط ىأ نتي ردع دال لد لادا بلثملا زملا! نع لجل

 ظ ميك كارلا مصب دروبح ذاع ا تزكو مرملاذنتمق ولا اكاد قاطع |

 كين فصنم العا رهدعو يبو تلإدوهانءامس لصف صكض لَو
 دوهرل عدا كرا لاقام اموت داي اهدابجا ماصمال تونا عز

 ادم قاضملا اوى مص نلا مسا لعج دار وجوه لداث ىف فميال رولا مد ظ

 00000 :وكو مثرلاد تلمللاو او ضاولاودوعةروصأذ نشنيح

 اماهرانماع ا تيتوكرش لااداو ع هولدا يحد بالك والاوهلد

 اتا كراجيرولا لا لمعلا دانس ابلاوجو تملا لا وح الع كدي

 ربا لاوها نما ابيماتها كايبرع عشرا لَ تمل ال اوم

 لا فوجيرشملا طاعاربق تشسدح هذخا ام زم ذخا ءتيطاملا لكك راوملا

 اناني يعسا طص رنلا تب أر لاق م.ةصجلوع علا عرش رك نها

 مليق لاق تيا عاب تلتف :مل لاّمخ و دوم يي تيكا يع كورك َيخ '

 لا امة 4 ضاابابلص انا ءءاكوجو نا تاكله

 ل كليلعدربالو تارا تيريخ ماَمنسس انا لما دآداهيلا لكلا عجم نا عم

 | ةكرمحلا لغ ماا دلال دالزدا عماضيا كوتلاو رك اقسم الاد ١

 عاتي
- 



 د ةروتل اه اتسسالا كاد ا مىسام لوا زبر املا ىلا حاجي

 لانو ىف دوه غلام نال ةمدادلاد تابششو بدال هاك شالو رب

 اومن هشيبدح يار اا( نمنص حددوا نيا
 يوانو نكتمراصر لاه وما ريداع ةظحالمومولاجماًمحالا لجل

 شالا فا انركذ اجبت ملالاد نمضلاوك ا مجيد يصاخير خخ ماو علا

 ايناندوص مهتنداس كرك نا ولا ضال
 و اولا جناكما اذ داق نعاولجال ئركلا ميَسلا كاف رواش لا درعا نم

 .انعا ىرلالا سنار اا له داخ ذو جالا دوتلالع بزل نيا
 كطامَصلا نا رِذَو واالا سن الا صاح حارزخأ تن اوحر نعم وم
 ساطي لارا ااككبا بخ اا اهوسوانصلا يش دائاناق ماجه

 ٠ ا بنخا اكو مولات سايد ابابا 7-5 مص

 710 مدطقو ةينرلا ةروكدفاروتلادخ زلال همدتسل نيت دوعن
 اًصتخالاورلا ديد زذاُريحأَسلا تحام مست الج !ياإم اهينيال ميلا

 -ميدسلل جوش ناهد منين داع بطلاب لوف ثردتحاك

 مرسم ياحب سقوف اكسو كمل تيفو

 انلا عارم عم اًسسبكاذدا تمل هدراع مريخ كورعو كوم تراَجو

 اضيارالا سور نمت عع ل مبات هوراهو - ونيلاؤ لصاشال 57 0-7 .

 اكد وب هوك ةدصو كرنب برازر لعب ينس.
 نع عا ل نع تيرالاو هس ظيدح حاصل نعل شرح

ا دح هلو كد نع اعور علس مل مر يلعس الص لاعاقو
 ايلا وان ح



 طاواكموبا مع اتب ّضلاىاوان كا تكد دامو دلت مصغو

 كا دش مانا دحا اداباملا نا ملم انور دولارا

 ملوقو مالا زعم ردو ورمل م هوكي دات تناز هطول واةرريجد اك ص

 الاحتيسوو هراصبمب الاي نوي دا كأو ات لومتسرد اذكر قت

 ف ااا اباوع بسسس لا قرر طالاوهت كا لويمم نم

 باتل أني وجلا ءءالصنملا اهلمل رج ىبإ كوواّماو زلال امم الاول

 هك رايصا لاحلى لع مال صرح اركذلادو ىلادعر ذم : بو ناكو لوقو

 لا 00 0

 ميادواعامتم كل عد ةيككارو اد وصلا نمضلا ببسي د كب ناولا وريح

 لانا فانا دج

 وابل كونا دعا يعلو لاو رمح تايندالاو دكا ناك
 سلب! ليام دنس خيط ورمل هرهدلاد حده ديدحلا# جراد
 سلع د عسا موف ابوه انركد اب ّرصم ثيدحا جدول عيطة يروكملا

 ويا طصدلوصزا مدع ضد او داتا يدركوا ١نيب لا لك

 ١ ريال نب ا!اخنيدا مدرك و تطري اتم ترد ضع نم

 بمعدل اد جاد يوب كانض دن تس الجيدرخ داك يرتد لج
 مسالصرد1) وسلا ركع هياانيع تن دوا هيل ضني هديب تيل جرش بيذسلا

 لادابتاوخا اس ىأو ين دركيوب) لادا اواو دوع تيبس جا ماكريلع
 هاا 7 0 وايل لناس لس عير املاو تماولا

 تعط تر جاور وو رتب تلاووصنملاروتلاو يت وكة مريخ تاس لاسم

 ] م دوك امم رضيت لعن: ليو مالو ضاسدأ جاوحاو 1



 يصر بكب نع ىراهيايدح عزا نب كيصابب ب منا
 مليم كب الصومال مونننخ يخي ررسكب دآيإ هع ءسلايرح عرفا

 شو ع عجاهوكسو نيع_طءاا رح وس ايران و كراج ني دح حا

 هوك ءانلا يلامس نلت جاحزرتم اكس ةروكمءاوب

 هزل نع مدرزسلدو عيتدسدلا نين اركب ب انرلا يبقا ةبض دانا
 بط صا عربا هرككاذكعءارلابطدرلاعاهس صاير ووادي

 انس دلاذخ هبط مدل مم بسم كن املا يل عرايا برنس زنا
 سمان بلاد اوداشو بد م/دياطولشد ا مجال بط ءايحا لكلاب باورلا

املاك تيدا مديل سمين ميلك دابق بادرازوىإ لاو
 ريلع 

 كرم ركل لع ادعو متدالكهدشو بنج لطاجَْنا ةدحاوادباورا د

 200 "و عادم يصمد ماصملالاةدرلصا غربال يتاح

 ملل جملا هاسعمبلا نارحاظلاوهام لك ربو نا اكن 1 هرحاظرع

 مجدحا ىا ناضمددتين كارو ميلا ددضا تكنو ميلا بلا لع هرمي

 مرا! نيد ردومل زم زدالا نيد ارعاظري ناي هر صنملا هاؤنجا مباورا

 كدلإ يلا ناتي هاج نيكل ا هلت يعو قكتنالا وري يلا دص مدس ورا

 ةباعع 0 ىررع دال د لاي كاد اوصلاب معامتاع بورا تريلا د

بوهجو ماصعلا هركد يلا حداولاو ناتالا عاف هول ْ
 يلا انلصا ىداو

 نبا مشا رو تنال فرط ل ىبا عمم ىينملا لوا ةدممملا نمل لياسملا

طوف طلاب زيتكارنك تسال عاه سراح جلا نهود
 ريخو ةرّصملا) وصال نلا 

ك د ماعارساو ةديوحوملا ةرطاحلا نشل دوجيوم
 نإ 20 باسورد وف

 ضو اذكادو ل يرلاوا ونكمل الا دضسمل ثماهاع .طخجورشلا ا و

 ال



 اياه دع ياكل دبا عددا زنق يامشلا
 يلع مالص هاءتاع اد مكي داطص هاد افاد د واد

 مالوم صرت فوة لا وكم اتحرك بو لاخكبا دا لاك ملم

 كرامة هطود وبل هم عجب هما كملانصإ كري داذص

 0م ةنراهز راع ري ريلخر ماطر خا )وسر امودردع غادي

 هدواد جار اياهم منازع ُُض 54 ىزمّرلادداهر كاداهس هواش انملاو

 نسلم ١ ةربارالا تاك هر نا لدامم واني اطيح نبال نع

 اكو لمان عارم ران كتف مسك دريلع سال صرس)) و ساشا ةيغاوبا

 جيا اكووبظد دمار لكدذ نصرا مداني عع نحل ماو انه

 لخارج نا مزن هراتشلااهاّناو دعو اعرب كاع جمر ابطاطلا ماَتمعال

 ومها ملغ ديوي ورع ردا مادبا نع خلق عمد بدوي دما زعتسمالا يررط

 2 يردك هانيوبصم ىا نزع احا كبور لع ورحاظلا ف ارالاَقَمخدميرإَتللا

 00 ير جازم كك ىليطوعج 9م نتادماهب

 تأوذدوربلا د كار ماد هادو كين نأ دكت داعم مجد دوا وخط وطخ

 تاجر ا و ا 0 ل

 معلنا تسأل ةداداذ كيال يا مم نينمآنل هتان داهلصا لع

 هيل يهود تأراعلد سيل 2و مداد ومع مديرا اوسلاب

 اظن و ناو نيم هر زيلع مدا هس ماسلا لدم دارو تلقا

 27 كوع لصا ورعمرل نم نم رزجاب ملرعمو اماملا حبب ىو ال زدا رثوتاماه

 ليلك اونو اسر مدملا كح شيما ناذع دو ناداَينجإ وسال انعم كاب

 سلا | ذو

 1 رم "الرومان لو امو/دالاو ءادرلا دولاب دارا ماسمادطرللا



 ماس مل ست ايضا نعرمام دانيال بي لارلمش و بلغ ىا ءالعد ما تنم

 نال تاو ا ك5 ناطا رو يذماعاهينددكلل ساعي وسر

 الاوزان اصر توا داوشلا كاوروشلا فوصأ شيام لوا نا ةداعلا

 هأورام هدد دو » زك ىعرمام َضضاوح هذ ةرخب يمص مايل ل( ذ هدا و ازد ضايبلا ثلإد

 7-0 نيك رازلاب عويبصسرع سما ضياشيرولا عاملا

 رع اماهلاذع 2 را ريناءاش ا هدد تدلل بازل لضخ عو#

 ماو نع صم مانرجع رح هرك م عجم كيد نع سرا سررطلا اع

 رك طا نإ | او صددصأ ىرجيبا ىداسملا كارد ارض نامتلا ب

 كلو كر ازجلاةيدح عزعاقس عل رتب احا ييزالاداكر انيلا

 اًريسسملا 0 تح 0 مدس كم تنم ماجن .. لاو

 أن صاو اعبي لع مارس هاند كاد ناكإه نو

 اسك بو ناهشلازيسضوج ذب مقوادكك ريك انعيلا مز شلازيلع نضيع
 ”-وزا هودي تاون! ريس لسور دع رداد ليتر و ليل لانا

 مايه فا بيذدوو ماما ة دودمج اونا ليمن اود نونا

 ملوي امج لوالااغو سواها غاماك ضل هيك لا كاد ىنيبوشما اوس

ا اد قزم تعش ايلا كنا نحال ارم الا
 5 لإ يد دقميمل

 ابا ع نباسيزض طز طاب داًمام_ شادو شم زن تدلل كو
 ىالايلا يبد ذب نهد اذا نا ليل دنيز مل مدس ىار ىبا لوامآَو

 نه

 تفاياورشب أد داع مصد هد صرلا
 امحا 7 عدلا عوبهبيع ا ةاراولا ف

 د نه

دلأو هلق نس ريانكوعورصب نيه رظن عقدت حلاها ان خرج
 ص

 صا رص كم هور بالبتواّضفادا يشب نجلا لاةعانلصاذ لادا ارنب
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 ةعاسر إلا ا ضد هاه زا ىلا دلني ءالا هدكسو املا لا دلامطبانعامس

 ا ماصملاز ين يناجي قاف تنسو وبو تجلب ف ووو ةياورلا

 1 بس دزيري ياعرلا كلن ارا كيلا

 0 ليام ارب نيه 5 كر نحل سي سيورالا هلل ما لحنا طوس

 أاده تأ ايا او نول قير صم ريا ةرططل ا كباذغملا ناو ور تلا ظيورب

 يسع دطاو ترن ءاحائاو زج ذه ثرمم كال يلاي

 احا تباراباؤ م ًَ دمبلا نم ٌرياَخ م جار وصمم ج نارك ىبال و حك فاعلا

 باكل بانا تلا ذي دحوزوا زف نتي يم بويع تن د
 كعا لذ ةنيدعبا ةربخا تر كامي د طيمل نب نزلا كب دآي نع رنصنلاب

 دايلار كر وم زينل ضب عبو ةرينتالومل فظل با حج كر لع دالصسا

 فوض اديورضلا ب انتكانكا تينا لعاذ علا ير آو ىبا فك كيد ١بتضد
 .| سالص صاالوسما قضماظم . ع يمص ويشوف

 ضع اياورؤ ترظاو تفوز مابنتسالا: ةررح هربح ءادّسبع 9 انجب ىلع

 يئلاةداق نع دانت ملا فاةحت نطو عام ةزلاريدد ما سعت وااو
 اناني يو ىنتضا يدخلان قاد حاد دلال عدس ياولد
 مسا دزخ نعال ااه ارا نطل وانع يتب اها! لاو نارهاظلا 5

 اند ردا تلا قايل .ةنيرون زوم دادتيم اذه إد بيجاو لا عامل قباطملا
 ناماتبادفا يسري كر لع دال صدا لتجخيلا+ كوالا نعيمام١لاولا

 هي قون ياو كتضا عض دود دوما و الا ردده بولا

 ةفيصب ورب كرم لَ ملت ةرومر نهرب تس امج كا ضلاطجيو

 شط جطبو ص سؤ طاب غ امعادعا اوان نك عاد ١ الملا سصرعالا



 | زيصاع اكورؤنملا لَمحْيس اكذب ندعاع دَذا ىااضيا دبل ركل يصب

 ان بدوبشلا مو ةداب لا سلايم ةيصاكيد هدعيد كتم خيال
 نيدو نيش سب رورو مدع واخ نه واكرم يطع نجاهر قي ذالاد

 الص ارث لصا طبض مدعاع كدياذعو اولا لج ءزيشلا مدّ ندارعلا نم مت داورلا

 كاماع هرصحؤا ةؤيشن لاه سد دو درعر نصخلا تيد نمسا نرد ثلا

 تزيل اهلا داتعا ماب رينج مزمز كابا "دع ناكل يسود

 ةدزنا هزت الولسوزع ايد يشل لطباَّمو الاديان :دوددلاولا ةنزأوم

 قنا ىاَرْتع رجع نينع با مهرب ريلع الص ىذا لاك 9 صاددو

 ”الالؤز | ثددحو مكر ع سالو مَض» كِملعبندب تنا نزال

 تلّمح ادجكيا لد قطااادح صرع ا رعد هدااواغ دولومالو هدلو الغ ناح

 ةيلطلاع وعجل ان قب. بذسا كلك كفو ةيك بيدك

 لمص مالو سلا وباع تلا لاك مْ ءر دا ىلا نع نسم عيب تراث قب نه

 أ م لاقدر اتحرلاةريمككا بي ١و ىا د انعوتبا ديال لا لكيدع

 نات جادنف ىلا ذييش ويت ساطي اص العبي
 ةمداوزدالو مكر يلع اطر هالو وو لك .لع نضاله كاع نبال

 ليادإل هلل ملا اجلال رشحالإد لاق نم لق نال كرر ظي اذ انس ٌيَناكطاوزو

ا مدون ا ىا ك5 بيا عاابنحا هك |لداسد هوكي هيلا
 

 د حزينا زج بو مسك 2ءهعرما ازيلال او رض عون جيب الشو مالكلا

 هوم للف صايبلا ضصردمل ى ارك ليلا تاو ةريفك

 انج كلل ازرع لسان خم كلاب باو مدّصتو كرم ماكهوبدو

 امجاد ماو ناكو رّس دح نم دوا دوال ورا نحلاب بي 7 "و ارسيسك حولا

 1 تت

 ا/ <

| 
١ 



 انك در شار إو ةياهر كيو ءاح نم + درا ةرهورل لع ا اذ رعادنعو

 يأ نع طل جاجا نع عع اجب ناويع َيبط نم داوم اكو كرولا ىلا جزاو

 ةكضراولاهذعو د ركاو انا ببضنج ل كريلعدا لص سالو كوكس

 ليج نيل يلا نلاؤ دانك حوا 3د لك دع دا طصرباننخ

 كش يتلا طوح يزككا داعم اخ ةينك يخلع نسل مالكوم توكيادا
 تيحيير با لمع مور وطرد دبع ونإ مامالاوعو هادشي وزر عت كي ذؤر جو

 كرايم لان حا قت حد رضادبس دروع ضيلا زا ضو اسر يف ترتع
 اتباضاب ذبل انهو الجمل ماصملا الع داو كنا عينص ع
 ©ردم عالة رن اياس كج ءابتشو ميلا نطرا رص ددسن لد كة ىف

 ركل دا نعت «صوب تاك تم ارسل سف كب 1 وار نع

 :رضلإد عادا جر نك هطول غد اكرر حس ديو بروس نيش او

 بنزطالب ىإ .!ًرقاَزمزكور تيدا ىا 1 شرد انه ىاانه

 ياواد نايبلاو نذكلا ىاىيلمملا نيماودانلإب هلا نمر او

' 7 00 
 راد سنو ناخبا افشل ماتخْن رجا 0 هرعت ث ضايسبل 0

 دحملا _باورلا كاما مالطا دس منضصلبا راسا كس لا للك بوبا يباملع

 طابت نع قوم رو هدض ينج ةشمدول ةيددح عطش ؛ننملاب

 رادار ووج# ىإ لقسم نجر ل رينا زعيم
 انهم دإ دامع 4واده ناله ءْيالاَش داحال رويس ادد در ننلادلباد 1

 ثدللافزل لبق بابلاةيزدايسا جرت ف كؤب لسا بلا انهو ثددحلا

 هاللاوزب انجاز و ركدو وأ مدعم الا ناكما ضار ازور



 لكي بلس مل ها لع لدي نيبابلا ثم ابدل هركدخ بيد تعدم وع كلة يتادلا رو
 وعد نيلابرع | ىاكذداو قباسلإرابلل بلعلاوصو بيتلات اياه نا جدار

 ناك هريس ملاهلاهف تن منا يصل اداورلا"اابلاذط باندا
 لباب عراك ءلالد النايف ىكك ساكو عنا ايانازمن ع ةرطاد هرم

 0 معاسادازعدوو نرد طلاوعبإب ةرعر صدع ميج نامال نغحلاب

 مدل انوع اوه الط مدع هداثصو ميلاتنسلي نزين دكه ب ططاانع |

 رعاوررسا َءسروناو رج مةددحو "نصري لع لاول ماصملا ال ةدهو

 7 كي رطريلا لعام هوجوكتو بد الا ةبسن دريم هب ءالإد و ءالاكب

 اسما اه هاك ريح َْمدَمَو يبق يتلا بسم هرج وو

 امي - هع َتث .للاص ملا زرار جو نك يي دبا دوام اضيازد ,امرطاناو

 35 اوكي ها بطلا لل تس: دحلا مالكو نوح وصعدت

 ظ ايهما ايحام املس ناكاذ يشيرحلا هاو ما ندا لااا

 نع 2 دارا عب ينس: د ام امد مالك ماد ن

 جى جتمماب لاك نحل ومالا عاداع ءاطارب بهدم نإ قاهنع هع ويرش

 امينا نم ادهود 52 0 وا اه هدجد اسم ادع 0200 جعرسلا

س ةدم مجالسنا خلا ناوعولا اككبد غاللاردوّن لعرب
 م حرعالادريمش

 يطل 0 ناعما !دايععو هنيْسلاشدعهزوا حمارلا نم

 سمانا كوادر اىص اوم رم مالا

 لاق جرا مة هند حلم ةرعون

حرص مل -هريلعر دا ليجد ندا نيصلا نم لاق نم لّدمل يداوم از ادمانع رش
 ابوس 

3 عاضو انا وجو ىلا يبدا وطدإ عدو سيو لاك ريلع
 كر ىدارلا 



 ايلات دز جاع لج برقا اصادج نإ كده عي لانج اه ةتئاذع

 دالا]يماظلااع داما جورشسلا غو سم١ نع ةررهولا كرر لاّقذدا ءرهاظ

 01 يبو يعي السا فيرس نوط دانا: ]

 بةلام دقن كودسلا ني اناركُذ ليماظلا و كو

 دا نسير دوصنمملا بوي ها لّمخ ل ةراصإ ين شم اهب انوي و ثيح

 ءادررمو يوان لسا نع ضرما اكدر بهو نب نافع ا'نايب ظ

 كورولا آو ةورعودا لسة هرم نعد نادال نوع دال مو ةرره
 معاشآو ٍثدحلاا رحل بورما قرطلا كا سم موهزلا و ةرعرعوب نعا لسا نع

 را اىنيب مقوو وار لاه عفدماصملاو غال نلاراتخا عراة يما
 داَضوَانعيياَب حن اشكر ا قادولاو لسا دب صحو ]

 ث رولا وا ٍترط نمو ,عاو صام باو ىراخن اجا املحالاا نهرب ويد ٠

 تما بهوم ب رسادرع نب انس ةزرك رطترما نممس الاف دحين اولا

 ليلا احا زن لسكر يلع طص للون مم اشم خوان لسماع
 يحوم :لماعج نادت ايعامسالو مكاو نلإبرعاو جاع نبا 1

 تحتم فرن ةدرط نم دحين اوءاحلا ارق مور يلع_دازبصنيملا 0

 ايلا دا درعا مورد -ةرملعر دا اصر! )وسر سريرا ىلا نا بتول نأ نع ْ

 ”ايصرداادرستنج رح ارع كس طدونغضونملا دما راش ناتج ايا
 اكد( ع ةورع جار جادد فوطإ جالو دعم جريل منتلاه ملك مريع

 نينو نلازةه 05 لاند حلا لة كولا قرط
 كل الاروع ورع دبا نعد ل ادرصي مز لع لين دادعو ري راو خازّمملا

 ةذانس و يس رداور نامل ةرانسالارداوعبل يف درط داوادرصللا دارم ناذع م
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 تن عاب دوم كا دداعبهيعقا .٠ عمات اكعد
سابو ةديوصم كاب داير فزمااآنرجا د اكشو

 3 مطل 0 ُُث .وكارلا اولا 

 كو هركوام لخير صلاتك دحوم ميز زيط نؤيد ةحدت ينسوا نع

 سمر ىزعا ةيو طلغوجو كد الد ددنم بود يم وع زينو |

 هوزمطا كروب توي وجو ةدعومربر ع لص مزيج عا غو: نخل ةرحوخ

دليل ضل نع كنرلاو دوادوبا ثدح طار يسْو ةزك
 ركل 

 لورد هرم ءاحاعدبج خل الاذلايضر احلا دوكسك طاوج تنم جلادع

 نافع ديوب كسوة صوركم نيد |
 يدل ىف لاو ريح زَخو يدعم نيل صو وليش يصاصخلا

 لخضانكجع اوطو ةيئالح و ريح أرك ينج انوا ناعما لاه بولا ماك

اس لباطس ريفر يس الاى دعيدار اذ ىدايا ورمل دارج يسع :
 ر

 غ0 0 19 دج جمل داب اسما تيتو

 لسماع عت الكلب وتل درس وك بكل ايلا نوكيد! يلعن

 اشو ماعلا انزع الظن "كلب هش لة نإ ابنئاو

 0 ا كايوالا َيواوالام

 ضني صنعت لوينملا ضلت نم 2. 000 تي الرسلا سلا

 تيئالصالاةِب يزنلاو داكار عميل هدر ضار وسار وف وس أ ءائلإ ايضب

 نت ماع هيتِلدْلتعْاَم دوداكودددإ ٌمكداصو ءلْطْأَسم لع يولا

لاحا ارش أبهراوف خوالد انين س هوكي كيو «هةيلاخلاواولاب
 هاي

 قود صدا توماس لايو رم نندو لمملا لادلا هكر راب عدر طاع



 صخاروسوا

 ةظيلطح ان كارو عار ثتلاطع مالا ذحاصف مس ل جلاوهرو ىكسلاوا يري
 لاك تمل العد داو هرلا هر دءاننليو هرعوا نزؤعرلاوأ ءانطاومص ىرإلا ميصلا نم

 مصللا ْيض!١ةداد د ما ىلاراتملا نعي كالا اورل | يصلاو توموبا طفاحلا

 ةعاججالاةد جمالا غلام اخ طملارفارو نزلا نم: طلوع ودم م يعج حت
 زم دوا زير عع زال حيو تكا طلا رجادد يلا داما دو
 وأ سلا حيوا صمذاو ااذعد عدس البا حوص هجر لاةوايصلا | 0 . 5 سس 0_0 70

 هوراه ميمو انوهررلا خم شو دورا نن متت اوعو.:مااواكبصملا

 ٍْ ؟لضنملا كار وكرلا دبع نب سادبع تسد تهيعو اولا لري ضف دما وامه و

 جاو ماس ذددح جو اء نسللا حاصا ننال لرادلاوغوجا كيرترسملا مار

 لاك ايساؤر ةوكتللارحاصرك و ماصعلا هركداذك لتاعشسلاذ كزرلا و دعاد
 و مشع ويس 5 داو اهدراهه نن دبرك نع اكدر زرورمس ملاع اينالا ن١

 يت وادإب وغانا زهرا ماءاوحماحو١ 03 مجرعو اكرمملاو دوادووا

 ريس ظنحؤ افددص اعرللا وعول ِرما باطلا سادبعمبإ ىارصاع

 للا وجدد صتنلاب درج نرنحا ةنست داو نرخ |موحاتص سةمتسمارالا

 رواد وضنح لى ريل دا لج الو روستو كاد كك ىإ عا تنوع

 زنلاددارإرإمكَو بضع مل م كريلعر ها لصرد ا سن إرع يمل نيد داحالاش

 طابعا زوجا زم لالا نع جحا تنال ملك يلعمالصرااوحانكا
 ءانحلا ضم رول متم ناك درت ذدإدكك نورا اخطالاو ةعيتحلا لع

 .يشلاتهدسم يدون وضخ دمتي كيلوا لدَصلا خدل ىشالالع
 درع نللاداو اوبن رجا در وكدا ادا اد رابط جباباطنح تريلا نم
 ريك 3 ا م . ا

 ردادبع ماد ىساطا بللطولا ىاىاأ ليمع برن
 رسما كر اخر بنبر

 مساديعم



 د '.وندو ا 5 5ك ورانغ ادلع مك مثمد :هداودما للك

 كا بحره عى رضاع ا ع بن ناتو ىدايايكلا مهد جادنع نيكس آو لا نع عيطع

 هنن كرد ياش يسار شانيلا تينا لس ماذع كخد

 وظن هوم يب اذ عطول ب ماس يب سنه طوس اس ب
 ظ ا ما ارهاالك كرم نن ىلا دبعد ناّوع رو اذكرك رانملاب

 دن كارا نلإ نم موج حسي جرلادبع نب كابيسوهو تواسح ديب قرط

 000000 رسما عح ناك روكا ناّمعر نع نيِمادلا 3 د ىم ليعامسالا

 مسرعا رصد نا قيس رص, اعاسالالق مككو ءانطان اضع 1

 مهل جيل قوص ط م للاخ ال «ديدرج ا هوكي نا لمت بضحك ويح

 بطيب لعل دالص زيلا كنا ثسدذخ الاه كك كذلك صلا

 يع نيلاهنع_ا ل الوص وم انس تدك الارتحا هادبا كدلاو لقانكرصا

 سل ميكو ف بطلا ضرع زاد فد ل كر لعهالصنيلا نصرا
 ظ نم يلا خجلا و لل ااهداومل اود دبملا لاطادا ازرع صمت ملا

 يف 1 - واكب ضحيت جاب مجم نالصاحم ىرطلارب معبام نالخوجتلا

 زكا غل رغوبف ىضا> ىين نمو كادحالا ضعن ب( ناك اشم

 اه 5 1 :
 دعاس ننملااوتْ ا هينذلا وكن المجعد عددا ل صرااح بخان

 متاع بضخ ااولع و مسك واج يبدو كى هدلا صان امل نيبال استفا

 9 هاك درط ناب ع رصلا ةئنرا نعت امزح عاكرم لج لعد معا

 85 تايب عضل لك رعما طصرنلا
 ا

 ا



 يوت ناكاع ديعدياور كاك :دداورلاةدهذو 0 عياد داو غلا

 7 نه عمهرساوك تباد سمعنا نعديع دوك ا مدماع لسير اع لع

 ودان او ةداصو تاو تاهت قواوع نربملا مة

 * تيريتعرمللا اذا وزجاج مند دحاووعوأ طوي اجار نللؤنو

 ميلعر از صال ويوسجار للقردا ل ضصع عر يش عين سارع ةرخا ساشاور

 وردا رملاوحا نبةديعتياهر ةودنالا ةرانس بيز ىضإ نع لس

 0 هت س داع داك ضخ ل رطل دا لص زلال لهدا ورع وبا

 1 هلو 2 اضيا طا بياؤ شو رام لادن زطرادلا رعاه

 الط ماهو ملم ارم ممادزعم ندا ماجور لك جابرع تاكا ةربطملا

 0 اداور لخدا ؟درع لمع نين ىو ني ره أررع هاش يشد عاد ويجوم كاكرما

 اكو نيو .لط دبا دزع مصريلعردالص ادد دعب هر هالغ إد وزضخ ووش

 يتيح يدح سدد مس باد مهلا صان محار مدننا عذلار جول
 ٍط 1-22 دل ضيبا تالت نعد راضي سانام ]

 8 515 ١ يدرك وب ضخحض) نارا ادع) 105 انفدانع مريع

 مث اراد ىوزلا 2 كذو دور دروام دوا هراض حارا او اتناك

 الو كَ كيور سلا ةرطدب ثيدحرع داك قو يضخ قريلعدا

 لاق معاش ١و ىداصوهو ىاراع اكرح ا تاقوانا عم غب 57 2

 ثيو اك بحا ضل ئلحتدا زانت انلسواعلا لع نا ا وكرم

 2 دوبرلا إم ضر ةررعدبل يدب لس والا يب عرف

 كادوا دبل نيدو ميزت د غانلاو هايل اسد ا مزداخ

 اوعطرضال).* ذر لاتض ماطر :راضالا م 0

 ' ايوه



 ا ١

 أ يبل ىلا كح حزم دعا جول تكا لها | زمان اوزصوا' ظ

 باسط ور يزاد ىزل لاموةباصلاءارب صريكى داهعداضر ظ

 اع سا

 ل دينصو هذولا خراتسملا لات ىكاخرطلا دوال ضني

 يسد نينأد اكدمرملا دي ل دلاو انش الا قط م يْشسو
 ظ

 د. ا مالمالا ثدي بام لعريلعداطص هالو 5 لاح ٍةمىب
 ١

 ندامة ديم يوت ةيدح نم نا وزآو ديهلا ءوي ظ
0 

 ظ بنج مانطب ناز ءريدكحىرلعرداصؤلا كادوعساوا نيد | 7

 اغا كملا توبا دار ابك عشك فاد وك ١ع
 ظ

 انضم اشتي دركي طولا نإ هد زءال لع ماابلاابخالاه ملا لع

 ٠ ' كرمال الاتش اضرنانطتطم رنا نككد تحد اف ذهاظبوا هوجو

 الرسن لكلا هينا نمد وشلل ةدايصايص شر تكبح نا
3 

 | ' ] انذاك نادل موووت دانس ديو غيصلاك دليلا

 ْ ظ ,”ده وصلا وا احر نطل انضالاو هاوس ضان يعل ص نافل اهات

 ا نان يحاك اذا كولا وتلا ملا: ةعاركالا لسنا

 ١ ظ اقوم والو ءمصلاوا ابر شما حا ود مشير نع

 ْ 2 ظ نهيدناضاكتبطع كد ركام هريلع ل الس سالوم لا

 دج او مَوما 5 اوسلو ينتحا و ان حاورع مسك م.يلعساطصساال وم
 ا ظ

 ١ اهالمضع حرج كمي مدا خخ اعاد باد ركموباءاجكت ىن اخبر م

 هدااا اتاي دول كتي ط ورش اردو ل يلع دا طرفلا ! وم ماكري
: 

 1 اياد هوب و يدا وبعدد واجن عزو حو نكي صا وبا اه ىطلا انو



 كارمثدرذوا ثدحو هرعق همر ضايبلا درت عان رولا نيكو هنلثلا نب

 كمل جو كابحوبنادرصاو ةيهرالا يزحا تكاه دانه يشل ام محا

 رع لي لاق ىلجع نبا دلو علا داوتلا هيب عرج ام, عيتصلا كا مدتتو

 رجاضراو دوادوبا جزاك ذه ير حا لا ءانهلا رنج نه ملص دعما اص

 دمار نوط انرلازحا ذوق نوكيا حو اضيا لبيع كارلو
 لاس نسا غرو غاسناو دوادوباه إقرا حاد هورعيالو ماحلازصاوك

 هما جورما دوس واو لاب رشد يضخ ص مثر اا دن دلا ها ثددحطو

 ةأراولجلا تبدكذ ون قو نمره نإ "دنس صاخب باو غاطلايخا

 اقح غزي نيلجلاو كيديللض خام اويبملا هراتْخاو لصلا دودابملزاجاذ

 انوع داوتلاب بضخنم لواواذع اعداتشلالا لالا حدس ٍضوراشا
 يشلا ا 2
 ”اومتنت ال اعيوومرربا دعب يعش يوررط تدل اهملإكادنع هيكيريذلا نتن
 انف قطو مسم كرو هسح كيلا لع نجرالا ار ايوشاخ

 يللا دو ليون سرا ضيبلا عسا لعل نتن ركع نكد ضرع
 نتنلا < ىجلاذاو تعاطوبا لاو يزتلا بع عإلا ذلا نتن ريل ءاهعلا

 21 زي الضان ابلص م: رض ف كيلا تمد
 مرح اص الو ضلك ء داجام بسد توا تاو ديلا
 كي تكن ملازإدد ىبلا ذك لتس كيذدس خلاب
 يا ىيلذا ذا صو لل ناك ا ورضل ايتاورلا رحم يملاو

 اني تفوح نك ينيك ايب قلل ركاكدعاو يرطؤللاب وكنا عرصتلا
 ْط : جعل .: 5

 دكيرع اكورو كرابلل بارع ىدر سا عونا هد كالا نصت يع
٠. 

 "دج ناوى فض اذذاجابشو ىارلا وسحاب نيص ىلا ها« دري نلمح خو مص 10 1 ا -



 7-7 يدار بديت يآ ببرج باس باع نزلو داددب
  1الس واوعدرو «روصنم ب ةددْشم ةدصوف امم يب آَبح مع يطل 7 ١

 2 ولعل ى جرابلا 0-6 ١ هر! دريم رواد قر فددصا+ب ن ص الا ظ

 ملعردا اصلا ها ىو نع ملح تعري نلت حار حادح غش درالأ

 رشم هوك 4 ١ يوعورمتساطاوبود ىادمااباو تكل اق

 وم ًاوعلشو دمك طوع تروا لاعب كر 0

 ايبتصلاو ورشا رضع ىدتدو ىيدلا رح ظن مورلاو سما

 0 ارنا ىيضا ىرااوعو هور ىلا ْشداَنَو دانا ثالاوإتّو ظ

 الاب نعرع ,سااص سال وسر دوادورا ننس و يَو وكنت انكمولا

 سر بسلا

 ظ انك لادا و تم دنس ةيو ثا كاك ريلع

 يا أوس كاكاو داع نك يعصر رسب ل لع

 دمع دغالا كارما اناث نبع يمتع نعد كي

 صولا تبنبو ىساللا ادرار ةورهاراوبلاف دان اللا

 عارض الان صبلا ا عاب تافيورلا يدار لاو كما

 ل ثيدح نم ىرطلاو مصاعأ إنو ادرامس ابيع كدلا نيملا

 ىا مينورصبل ةافصمرزولل يهدم هو لل تنم زاك دعال!ديدع ىح

 و 2ع ينال ثم داري عرضت وايا ا تاور هيريرا لمع نبا

 َىلِطرُو عرلاو ءامإب ع عم ذ لازم ةرو يحضر خلص از !لللتسم

 داووكىبذلا عيدك اة كتي د يتب ا نك تي
 0 غل

 قابلا

 هنداتلاوهاملع سبع سالرْضلا ناكمناها وقيد لعيلا طم شر اذ



 6و اهلك درع يبرم تاكمداوابتوج !اهراهصا نم نيننأل نالذ لاق ذا جا ىب

 لا نيدو منبطاةساب تيدح مضل ةراثسادداببلاو ءانساع قإد عزف
 78 هاولّسل سلع نب ملا ناك ةدابملا صوهاظلا ىلا مسي كلكم )

 تادابعلا ربل لاذ ةداح تحاك صنئالوطل قا كدي داك داق جيركذل 57

 ير يقف نفلم رق كوالا قزقؤم نفاد عون بدل والازنا ىلا اشاد

 وحلا يلازم هيئونو درع بدخل راسن حوالاو ماصعالوق
 ” 1ك كورا نب دنو قاعد ملال وجد ااا الوصف هوراع ب ديؤ از اذا

 هيلو اًرانكاو دحوصخمل اود ثبرح ثنا نع ىبا نع دورك ىدلاشدحىا

 22 ابلاغ ل متسع كاكاو ازد لادينا تالا ةاورلا يب

 ةلامسا لمواد ميك ضب ةطصل تاكرلوقو ءزملا يب لسطح اصيل

 ب يارنإب يلم يكل فامابمدارلاو ىلا الهاع كلا

 : داتا اتطللارتا ايما وبار قنا شيح ذي را ايس كمان

 يلا كلو ىيلاعا هَرَعَد باتت اةئالثو نولا ا هذه شب ةيلاوتم

 0 نم لا لسكر يلع سالصنا تْدَوَوِيَملا قزطب «وارلارع

 نييافتل :لث- ف اهفر كي هااعدخأ هالوقراتيالايَو دوادوبإ هاور

 و ودنيا هود ياذح دعو شاور رشم عورافإع ىيِرلاو نيا

 2 ميما عدا نورنا نياشين ايلا لع ال اليضم زجلاد

 كولر وه نتن اع اعرلاد و -قامتاناط يلا غون © ةرحاوو نيعلكد

 فب تكي فار وصيزدا عم اصخشم ول! اوصحل كوالا اببكراو يك امها جسلاب
 1 نيف لدليل هما نحوي ةنحاو يخل
 رانا احل قا ام عاج هلا

 مضأررع

 | م0 هيلع ا اصينفلا منعا خداع بينا ذاع يك سملا لوقا هدم



 تع رماا عيوب حبل ساما يصله ندب ضل ةذيصب ب[ بعلاج
 مليم م ملا ىأ سيو نس سوم مصل سأريبج انرعا جام ىباالا ررملا الا

 تعطر 8 يلا تي غبا ب ىنمو ىلإ تاي اضم انا رمال

 لولا راسا دعو ةرضاطاينلانمدانعامسزما هسة[ جروصس دا ١
 الذاروصتم يبا ٍنوواَسآوادو دمد احا, قطنيفز! نس ذلاركذ اعرلا_ ١ نم

 2 هاماعيلرص ةمالع وام مضمادنع نقولالاجْرر عا او لصولاةرل ديو

 داس رالمو طقسا: سال اخ ثيدح نامويالاذكو هارتسولا نصل

 عج ٍيرطلاملوق نمراصتضآ داود اسالي كولا دانسالا لعن
 . رش وب يخي لاو ءاَذلاز يي طم نيل سي شمالة رهضوم تاك مز

 ظ نم لاسر عاود كاوا ىجدانسل/ مديل هادا ةادبلا ةياركجر ىز طا

 دنع توحي ١م ظنا يش داسللا دانس عنم ليوا ةراثغا 2 هاندا وندم

 طير املا سلق انبانص العلو الا ؤيزتل اجرت ايلا كوصإلا ظ

 2 ةرا اعلق دان اكشن اذ ثييريملا ست سلاو نيادانسالا نسب

 ماا اننا يم فلا لستم انك مران كوذ ثيدملا

 و ورغا دانلدادبريدكذك ظمفتو - وياج ابيع مضمتواهعزمد باير امتلم

 د هيما مالكوم هس يبي منا شيحي نزلا نم دا منجا اذه اهاظلا ْ

 ظ 0 وعم هياكل لاتوعارلات ا

 اتعاب لزان هرامامالا تاب وبف ثالث وانا دايسالا ديدن اتابإطتسالب ]

 - عابصلا بساع ىانييشلاذع دير كرزرلا رج بر لوا ينمي
 ايون اولخ لل ساع اذان نوم ذا كاودوادوجا هع ىورو

 دنيا عا بصلا ىلا دز رم لويد وكلا لوزنلا لنحالمبددملا كال كاتقالاو

 ,-كبعصم
 2 2 'مظفلاب نع

 هز نرادن ةانسالا

 كم



 ويزن ةيو 2 نب اع انثدحلاة و دايو دايع نبض ةطماولا ناره ىباالع

 ا ٠ ذآ م ٠ ٌّء 9 1 م

 لص مىاولارطالاوه د لاذ هدادو. 9 ىب اعاتتدحو لاذ اضم ذل مثدوانتدح

 انربْحا هوراع يددروانثدحر شذمالت نب مقدرا وللا لا ضو رمت وا نعامس

 ” لج نلا ناكل نجع ىأ نع تلك عز وصنم ندا بع نعاذرحا لا زين يو

 للة ىيعا دانا مالم ديسك مؤلانزع كا ميونخ ريلع
 ماو لع ردا رصرلا نأ ىلع با نع تاهو ىاتدحو كوراح بدو

 ارتكب لكل تاكشاورو خدع الفنا يغنو جم لا ةالاظن طا كب
 :لاهورام كين ل ةددوؤو كر كَم زلاؤ ةحلْق نيع لك و انا مولادنع

 النضر اوراكل الو عليو حتت تس الاب وصوم
 هادو مدنا اظزدلإب لما ماور دك دا هرو يصار كرار سجال

 وراح ىب دن ينرط ماقبل نيل جو ادم و بج نع حالك ظطلل اذه سدت

 يمال الطب نبت انربو معاشات وكلا انسان نباح لع

 عز ١ تا . ءاصنا ىا دك نب يع انرزحا عينم ادع اان تملطانم

 لا ماماراي وبا ىا نس, نع ا نلأو كزمّرلاه دوادوباشدح

 قادت[ مْشلاو علا نَا كراج ا ضدح جرعا ةددص يرانملا
 تسل لاش دحوزعا حيدج و تدتكا ب دون نعم حادصغ هنااا

 يلع رع الج هال للة كف رسادبعو باو زين كوع َج نع

 ركع ق3 جنان ماوتكادض نحال عجز هدذخج تاؤسا دمالاب
 انسان !نوندلا ضانلإب ليم وم لات ندو هميلاا وهن اناعاعإا بينللمالاو

 نانا كيو لولا ردابيطر يو هيض انيظاوم تقدم اهتس الين اانا ثوك
 معبر ا نورغرو ءابتلاحونو ةرارطلا كنوز الدوال دل يسم



 1 مالا صا 5 ركل هزه 4# ميجاعج وات لع درامالا ثا

 نم ماعلا لة املا تي اظاممماانعت ىلا عم هضبن صن ةحرصبلا خانم
 نع كاربن يويدلا لاصلا نع غري كم رلع ريدا مص تلا مدمايامراغ ناكادرتا

 د د ,رانلا ادب دعم هراثرم لش نازح هبا وصل بابا

 اض ٠ .٠ ف . .٠ - 0 - ٠ .٠

 1 24 .٠ ٠

 ف ديبالا محاد ممن نا ععاضو نوف لكالإدو طدرالا | تارم د ءلطغوجو يتلا

 اما وجت وين جلل لا نخب الكألا نع ضال ا ها حرض عنتماول ءاىلعلا لاق

 معاعادهبب دار د ل جال ارجوزغيد نيطلاو بارا لكا مع لع !١ سنتا وايصاع

 20 لاخلا جوري لي مانو نضنف لمعلا كرضلجلا

 0 يشفي ا حيصخمدإ اااذا نيك هازل زيطل ناش نيَسلاَغ 7 مد قلحا

 ٠ كاكام مامالا بعدا او ءاشلاك,نيزئ اءزيغ ال ءاددلأو ججلاملاو تكلا آب

 يي وانت دج ىداهاوعساو وأ تللال أد اًملطم لاصرل ندكاشاك

 00 00 لضملا ني تباترخا رزين و اك دحسموب ىا

 تيل ير نيئاش سعاد نوكسو ثامر هوب نب مشط دافع دب

231 989 اكيمالا ىاّريبجاب ديعسوع موا صورة ايو
 

عاجلا كيب ىب لسضر لس توم درا و راع نع تار
 للا دحهرعا 

 دة لاق ىلجع با ىس يربانا لنضاو عرفا ليليا وعد روع

 | تم صاخ جوندعالا نا لع علان دريقد مالا مكاكايخ دا مدعم طصرما

 دصلا خاويالر تكا لاجضم ا هيلا دحاظنحل كاكا يلا لبق كا

 | اشر عرقا تيه رسلل ول لييش زم عزف عراب

 كذمرلاْيدح جدا قودص4َ بلا اك مسالا نمل عافسأ ملا نريعوبا

 را



 لك «رصلا عا صاع نثدح جام جاهز انو + دوا دام ل يامشلا ِْ

 كم اقع |

 ًاديع ني) ك١ لامع رجاع باو دانا اهدواد او لي ئذلا عركنمرلا :

 1 د ب
 ىلإ انهدارا ةدئاف نا معاوشلا اتبنسوصبلا وطاف . .ىالب يع لعررع لع

 يعض ررنرم ىبدابغ دا ذدرضمد اور حصا مو ءزتط زا تادرس

 مالو ايلؤ. جام -........ ابردقلاب دووم 4و اقاننا
 ديكر يخاف دتح زين غو زحا سس عكا ىسابلا لسكر يلع مالح
 ا دورا رسايرعوا قا آظجآ 1 يلطم نانا زي روان رحا برو كر كارلا

 د أو بنى حي ازرصم وو نم حاشا الاد يام تسلا ايدج وا

 دق ام مدايجت ب انييو دنع ديرو مارئالاش رع خا 0 كراصنالا

 حجرا ىذروملا ئنملا ك١ دل عن كيلا دبع نخ تلاّضدح عرفا ضن

 وبلا ماج دز قبس دعب آد نع غانا و كمل دوادوبا
 الج ادي ىاب بينإَحا كي بشلل ماعلا
 اولا خيروبرخلاوعاذع بضل صل يبل و تبل لجل عا سكر يلع
 دوخو كو كم لاق باشلا بح ّيولا ناك مئالاو ةرارملارهاظ ضيم وعد

 علم وتو زل ابوصن بحآو مسالا عوفر صيلا هوكي نا

 سيما غلا بيه دوصتملا كاكا ضر ثلا نحل لاق كعامل
 اص ل اود ل ريلع الص هدنعرملا لصاخ إس ديصملا كه اخ |

 امطقسرنا بالإب زازهب جك اًناوايحز بكب لوا كليواورت فصو بح اداب
 ىكملانم_نار) لالا ان اواي ص مصيره ل مج ىلعبللا لأ وح تابسال و ا 83 7 1

 هجيج جب بجرجيجوجس بوو عوج - د



 3 ةصلا نان ثيىلاؤ ادامىأطتلا تدي اان محام '

 اء يلا يوم تغلب بلا ذخر )ركل لس اند" ضانو سيد
 2راملاوءلاد فيلا لتلا اك سس ناريس عد بذي بولا

 دف ناك طخ ضف شلاح در يال سارعو اعتني هنو فروت كلاما

 و ه رز دقي موضوع يكب يح بون كزرإلا كد هاجد اوهرغ

 دّيمناالخ ضرما هاو ىلا م الا وكلف ثودفو مولر سيماملا

 يعل دسمة ناك ايترلا جزع كف كداب د دخادو قملادعبو كيرلا

 مسكر لع م المصريلا سيل !ةبحا بيد ليت نيركلاد نوط يصصانطت لكرلع
 همس يجول يسال ٠

 يدم هيدي دس

 هك 0 ددصتم انسالاو دحأو ن ناس يملا سر لع سا ص سانوم

 "و ةمصونا عن ىدادشبلا صواني ءرلا نيغحو ىاراكب لد جاير اند

 ميه شمالا نا نم ماصع لانس مدرالا هوجولا نمل وعد - وم مدام

 هريتلمملار تكلا يانور قو ءيبطا سلا جارية حلا مزون همم مب كلذ
 عا اريولدب بتل لصالا كولر شساهوباوحد ماضل املا خيروك لاح

 ةنئإبع ع دكاخ نب ولا يع نع ليمون نتدح غانا د كذكرلاو ىنيّشسلا
 ؟دم/ نيم للا يداتسالا دانس الااره يون ا

 ثرحو لا داّنسالا لاحد ضع ةئاذم ع ةدابرلا

 02 نا يعذ دعجدم تلا هعلوق ارضا عري ديور ورا
 هاكلاَق .نهابمسالت اسما ىعزتم ثيل دان غلا اوريحالا



دونما دام عاسيتلا بتي ص لعيد صستا صا ب ادق يعل
 

 ظ قرب لح شلال اجاولاؤ يشار عقود داما ءْد داس ثدملاابع

 للاخ ارقد تيدا ارابتع إير طلا ركون هايل بحانع ديا راج شيلا

 ١ ظبي لاانآوا ثلا بماوبخمداحا اىضلالو بلي نانا يلا بحا

 الاعرج ا هالات وإه يلا ّيحا كاكا ها ةايطت و عيسدحلا

 متلال دو هروبظل فرو اولا تعوباَكاق معا دواعش ميو كيلا

ؤصد سرز .اهاظلاو تعول لاه سلو 20 سو ةيلعقايلا
 ماض تا

وع,ضيلا تفوح ظضل خب عماش ديوي 1و زنا لاو
 2م تا نرصن

 تضيع لوملاوهد لوالاررتمملا لصالأو اد كدييزركؤفاو ونمت |

  ىحاامو تت بِايَر لاق قحاللاو قبال اةراشسااه ندا نا

 فولدت ع الاب ينلاة دنس ة زب
 لاقرلوبسةّتلمَم سدح ما نع دوو نعاس نندادز كور ىا نع

 ”تتاوع ةريوب هب ادبع دغر تاس املا تاو ماصملا لاذ

 2 | يمن هدداو داو ةرابلا :بسواىدادر عع يي نكي وسما نع

 1 دان نور 550 ف مرا ةرصت هسا ع ةوينانا ميول اضد ار

 ا وع د وع يزعم ديمو انس الا ناضما مثدف

 ال راّحالإ مص هال نايبلا نطع ييرلجار سارع عروب نيبو ةراحسالا
 1 جف

  نهدوصملاو ثدملا قم. ةراشس الكم مديل السلمان بوملالا كوكي

 0 كم لادا ز[ه و لوقو دان طملل| صوصتخلا لاب لسن زر ادع

 طبضلا ل ها نم يبات هوم ىا هسا نرعا نع ةيدو دين دنادبع علق
 امص

 نينداين د اور نت دوصتلاو بيا داير تدور لم دليم جا نع قانمالاو

 غنجلالاد



 ولا ني داير يعدادع ا نازلع كري لادا درع اكدرورو ينحلالاق

 دلو كم ماصعلالاةملعد + بوبا ىبدادر داهم د هيدا دان عاضاو

 وو همز ةدبك نث ساررعو ليم يبام كلب شلل جل دليع دانك ضان
 5 م يبي |#

 دلو دن لويد حاوهو دود عا تعداد يش نب جاع ورا نع هركك عا
 بلالحل نمل ع دادرلا هده مح ,ولل ان تيارعا نخر وت 2 حالا وهو

 اماريكت عاري ةداذاد ةديانرل دن ليوا دوق هتلدرعا نعود
 كاك ماركس خوان ليغ دبا هدو د سيعوب وق حاد وو مو قبس
 ولام دلة واط نال ةراشسا: لا ليت جا ورلوق نملا لاق ماهيالاياَعش

 اكزارلإ حب روع ترطب _بابح ديو يطب تو نبل نغملا لس شدلا بس نع

 دي 26 وباالا ميول بع نع ةأورلا نيب نم درك مءاجلابورمادنع كقبديوال

 هع ونا نيب دادر نم هع داو يرارلار رع ببر وخلا -ليعما ةاور ننب نم

 ا او اور صرحا رماها كادياورلا ههنا لادن ايصرهد

 ثم دحازم ثدحلاادهّباوردمباكا ىماحش ملا ددكر رو عشق 7

 ٠٠١ 3 ارو 4 كح َ 1 وم .

 ذعر هزم كودو كفو رب دزعت لا حان نغ ادبعشدح صراعا

 ف يائاور تاسعا نعرما نع هديوب نب هار رع نع لع جا نع ثيدحلا

 تن ةديرندا ىبا ثيدحلا5 ىرازيلا سن ليسمع عند تععسرم اهي

 فرش نم ظفحاو وا ءليمأبا نالابآو مصصخث رمان ع#يو (تلطم

 لطم العدل ادام رمد ىندملا نبا لع كاذ رابح ديرو توم نإ ,لضملا ارح

 قرص ايلا ناددز نفل الاه ورك تيدا لضنملا اكدراكو تو نو

 أذن يعول دلع مت هزئفلبتوبا داداه كددكو

 | كلامي و ءليطوباد لاضرما وع ةدلدد كك راتبا كاع ندحاورغ

 راب ب



١ 

 الع لياديذ ديف يرام لاو

 ةياييسيوا ماع اد -لمملاَر يع :ماجلا نرخ نا سادرع

 ليوا اهو مانعا و جا تدح 0 ماشي ذاساثد حاف

 ْ كك وءام ملا د عمد ةدحيوت رن دب ع ىع جا روم ىوي مو

 م در ف ماصملا لَن ةرجوماهدم» 1 8 عفو داصتريمل َبيِيصبا نن -

 رشم اذ مرته يلملم اننا ىوكسوتزلاب ةرسياباوهالة اع
 1 حم وستاا تدان كم َقَحْيَم

 قصنم: تلاد زيقَملا سا زوما ورع اد ركبوا لى ىلا :

 050-2 2 فاه واو هدوكسك هام كج اح دكر وضع

 2 رك ىلا صرب لاو ييراتؤ رانا ْيدح عزا لص لدسص نارك ةودص

 يي لسى وزد رذ ىوزداكةء مولا مدا حس تتعدتم
 "صني دج وماجب 110 .أر ابجنرمحا لد ع

 ب عبق كلا <لاذ كراصت انا ادن ند 2 تنم ثدداح اهم در ضاسا هع نع

 لاَ لا ارلصاعذو >< ادنددو نالطارطب كي لع سالصرما

 دمك ازأ راو ين معردنع نيدانو صلاو دواد جاع داصلاب وج نبا

 00 :ةالاومماجبصملا
 يراك رود ١و صخضو و زد زعل نيسلا لدبداصلاو وما هدمج دلما

 طن تانك 2001111 نا ىككا

 كيف زل اصلآو ءلملا بادو كرولا شل لاذ جياصلاو ا

 00 ىكزمرلا كو :١ وحار رطلا لاك لمهلاداصلاب ةركتلاو عقاد

 صلالة مضي ون عسا د ىسيماَكاديو رو لماع تتلف اجلال

 م عاصالا ىو دزو قا ديف: لانو عسل طلاب صيفي تبان نا حرا
 أ

 2-- ظ



 خلد دانس لا انني هرخا بابحو ني يشلابا؛ نانا مرن لدينا عرطو

 ضي أ نابصيبا جزحاو عسل نسر سسا لس يلعرما طصروبك ص يق دي ناك

 0 كر يلع . نااص مالوسص كل حج ننإ نع دعابجت نعرا سين ب هس قيرط ٍ

 ءافولاب سكوت كعزوملا دارك نوعي دباص١ فاطلب نبك اوس يرمكلا قوؤاصبت

 ور كاريه كواحد وجدار ينفرك اإل ظل ناكل نابح نبا نعال

 اكن اور ليو مولا 06 قجياماب ابلا ثدحدو انرح حبب 5 عاصالا

 3 هلاوحا فالتخإم ن نالتخالا نوكيا صملالاةو يرن يلا اوِيوئادع

 0ك لاف ماهو نضلاوباذاو لولعا هوكي نين كوب مك نضيتض

 ثيويملأ فضيع دلما نق دح ةلين هو ناصف ظ

 زمور ستاد مبوب ازرخا ةونبلا ماج >رابو هركد مدتقدم وردصلاب ترو تو ظ

 خي مو موي طم فاض يسقى سارع نب ةورع تع بزكر ميدان بحا هزكذ
 داس نع نييصتل عآد يبق ءزيض يدار نكس راباهعدمب وشم
 طا هةيادضلا نعول
 ااا ا ةرشملا نس :ءاج معآ ءاببا ددكب طرد مكعب سالصمسا 1

 انا رش علة سدا كيب لجلا مقل :د نوكلاب سماَملا د

 بكاء وجرا و ينم نمر ىاعباج دا عوراس زوانييالو بمضدالا قو

 موملا ناطماع ىلطنردا اع يع ذدالدا اعيد ريب كوكي ل تن دالا ولسا

 فرج نع ماذا اوخداراه 77 نع ناد ثو م نسما اضْرَمك

 توب .ماَنلا طهر مصر ورطا و ىئاورضم ضمة فورم ليج مدح ددكسك ع اذ

 00-2 ىا كولا درر دع ورع اكا حط سيق ناب ناو تّنإب

 طور مرغ مال لب لطم ذا ضالادرصيق مز لاقت ل كالا قدور عا

 أما



 000 م تاكنلا حلا لَم ظ

 ميكو ذماه درو أر صن مسن صلو ب بائتداص ١ دود ضو أ لاك نهود

 كلذ كيم دانس نمو ميصتربأ نع جرع ادعس بانناد كزمرشلا نع ككلا

 نيمز ا يع تكي ىلا ني ير ماريعيرطماضيا عجزوا طل ميف

 مو انساك يمول نع ديس ينركودبا هع جاد 3 حواد كسرس اضذنلا

 ددوامم تارا َمْفءلاَق دعس واو وهداز درو د ضو مبوامم سةر 60

 كتل وشنو اداب تاز الو نيزعالو لس ةيرارنرال ييطمالا هاباالو

 2 او نزلا ديس ضع ُُث 0-0 درالا ىلطل زداولظنملب دوادول نع

 اك عراف داهإصلا وج داك زلال هايرالا

 النمر عدلا يل ياسو ممر تسدو رجلا زوو هو ءاالادسمو

 اولا وراك عانرإ الرايرالاه دركي ها يصعق الواعلو هول مجم نا بولا ةداعيد نم

 رص اول دوادجاي رص نع ثدحلاا دهر مم ديوي ها عطاتقدل واين ا

 يأ, :راررالا ماهر نوكي هاي جاده رفا ولطم اذ عرعا ير نم لطم

 2 دن واكل كراع الص يقي يجند الالب وعد رد تدم ها زيدا

 افدلاذوز !اىبا 5 ١م أنهي وهو ضلك يع تعديلا ريد لحب هنا نكي ترج

 احن تع دلالة ادد :ررااصم لري وريعاص ضالوم زو ااعزنا | ىبأ نع

 ولما اجدتسي ل ىادرداطا لحدا لعد صقار وو امي

 معانا مة محاميا مكسب با ادد كا رضيمم نال ثحاضيا|

 بيلا م لطضام ةرسيوماعر بد رتل هك يبا هصيشي يجو دال

 ا
 دالاؤو لتحت د املا الرعاظ ظن حالا ُهيداعم داعب عداورالام ظننت ككذلا

 يا طاف وكلا و ال يداولا وهو لاك اورد يس ةيو دوى
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 ةيسدت وم كا بيجو بوت ميقا سدو دريغ وأد داوا خا ىشارلا زي

 عض ويل بولا وص غم مكي ماجي زل جاين ترطاو مطل با لص هوا بيجر لمح

 نيو يحسم نعم هت كيبوتخلاو
 اكسر دن 2 رااح ربطت ريو لج كب يجر عاسالا لا

 تارا لطم هايرنا يدطاددص غضا ةديدتووينوت---

 زاب رج كوي راطعطيوالا هيدا كبتيس عادت رده مدع

 وزب اعا وركوب آلات نا فكوني ذاك

 مرنم تضم يان دح ورغد ص رثيدح جزع ذل نصت دي دبع
 اكدر ليما غنا نس جرا كيلا دال مدلج بتململا تكرم انه داإلا كا

 يبحر ع وركدرم لسا دا نرحا هز يلتف نيه نىبغينع
 ةدحولايخو لا منج ناقد طدالا تسول كطمللاداملا ديلا

 هتبؤوم كا جزع لع لعد الصبا كا ككم برا نع ىربلا ككل
 كلداالالعا زي يكتم طا رلوق موراتا نع در نيل ماس احب نكس وعد

 ةدحاو مب سالما يمت 20

 و عريلعر م١ لص هاذ وسو لور يشم نإ صادح ماا ودا معانا يه

 جانا تراي يجو ِهّرعا ربح ونا د مبحو نيا نا داره كاد هالوم

 ىلا نع درج ضرس داع ينط نع معيعرا رص ذنكلل ان داع

 ًانهوإلا تاس العد وكوب جزابكت هاك كر لعد لزب كا ظفلب

 اضم و تدك هاما كر يلع س١ طص ريف تاع ىلا اوك نوكيا لمت

 02 للا دينيه رتماس 5- جرعردا نوقرادلاٍس اور ذك دورا كوالا

 يا نعْتاماضيا هرثود بامص اداصقرف تاه ىدلارضم دنا لا



 | هلعو فام دلاضم د لسكر يلعسا لص سالو علا ىلبخ نبا نع

 دخ ىاريلع_لاوق ءصييوطدتمم اهيمتم ىا خالتملا كاما نلت نم

 هك نانا شلال ب ونمت يبؤنلاب ب وكيع السنا

نم بص ليقد بزر ملاو جالا واه بلا نم عون +اراهدب ءاطلا
 هيفدورلا 

 كاقو بويل م سل دايج ولع هلق ونون شيباوو مالعاابلد رع

 ىرضلاب جر لعاذ لاعمال جلا مهوخو تسلا يحك زيلتسملا

 اضل مم ضو ل عا هزم تلك وتخ هدصيورصلاد نك ضيا تير هده و هم داولاب

 تا ضوه لات اللرلاةعيركس ندا دما لع هلي ل مسإو ةلا
 هطيسكر رو رو لهو عاش ل وصال غشا و زدات نضر جا وج

 لخدا لردع دالصذا انها كرم لَم هانا ينحعدع هاًملاادا

 ناو 5 د مماصخ : ا ا يدائكر الا يكسملع هملاو يلا هدي تحيل

 مها وح الص لصنع هات نإ بر روع ْنيللا يطا قطاع

 لاَادعا ريا بيم ادحاو بون ضف كذلا طم خس ميلا عم حريطع دادس

 هتلالج اح ىلا حو ميلا يمص بن بعدا سل ضنلا بند كلة دع يدبع
 وخيم لمسلا لبن برع لاق تشل نع غرسدتتو ضف وو

 مولع لع كدا زيالالغ لس دم فش هدو دصلا خلسة يعم

 انه ع ماسلا رك لراعي دالح يعج ماتو ملمع داليدا
 5 اللا بولحإوا نايزوا ,سوج هامد)وا ك3 كداثدحلا

 طاري رس ترعامس نأ يس لزم اصلا دادس ولا وتم

 لعد د ضد رداع انتدح لمح نط ناك نجا انع نع كلب ثددح ا

 اخرا



 كاك عز ثريا ىا ناكر جبع لتضانندحاضنلب نيمم نىك دازرخا

 نأ تقأ باوجإل جايا مال هوكي نا ميو ىف وان: وكاب ناكل
 دو ءايلادد د نتبع ىكياعا ضبتف يب م تلهب كك: كج طإلرجلا

 ما ذ حراج لوله درع لرصتخ اخر صرح ةدْسس مايل هلا نبا سرك كا

 ع مرسلا ملايين شع ميلا كوول باعد لاق مجان ودجّد اف

 بكيل باها خرا دا تطاول تاما نو المال نب ذك قاسالا

 فضيه وافدة هي
 مالمالاي نتدح ىارالمالا نم نحل مالا ميلاد كسب ناضج شو ماتا

 نقي توعّسصو نمو مالاو«خاذاتات اركي ىأ ١ ىاحاؤلذ الحا

 أيما [-ماخررخاع أ لاقنم هو ممال يللا قبو لا نيستا اه ظ

 وتنمي أد و بصل ارصلا ودير يلع طماذ زي يور يجاعاغأ لع

 تيا نزلا كوالا د ديور دا نت” ماصعا اصمارلا كام ديف بابلاغ نيت
 دن نو يام دا جب دي لا
 "هب دبع نار ان غو ماسمملا لادا ضيالصصا ع غدا ها ميلعت زوم عك

 | دوم ل عريلع_دالسص هال هوى لعبد نخل زو يل دا ع حينا نب رو لو

 | تناديك ايو قع ا
 رم

 اكو يارب 7-2 ءارد يامر ّضاو يحين ٍثدحلاو
 00| حس

 ائناو

 3 اولاولا تصمد : اعد لص حالو م

 انادهحتي ىلا نع ريا تاك دب )كب دضاكرلا تيرم نع هت يدلل نع قو

 ؟يمانحا ف هك اللا ساد عازرخ نرخارعخلر اب رم امرت قو

 دعاتيارويرباصمو رجلا بضم قوبل نانو زول كك
 تر اجا لا : 3 ها

 لاك اتحاد طالتخا نكي ىلو نيس السب متم لق طلت ادم كاكا

 /ار دج

 ةالعاأ | | ينل المال

 ملكات للمال وذت
 متيفلا| ذا امثيلهاو

 بال ادع ش

 مدلل
 ص



 ةضنوا نع ثرملا سحإلاصوها يدق نع ب كى م ىزارلا حاحا ليو تبوح
 اذا لك لع سالص 13كم ع نينار ع
 يساوي دبس هريص يالا اماع .اصاو ادب دجايؤرب كابر عسا

 )0000 دعس

 ظ فا ءامسدجلا هس يمس ادا ملص ميلعرداطبص سال هس ناك ى ىنا

 ص 0 و هبت :لارد داما بيلا

 قمل ءاهيخو ناو لإ اوم اور رانك عادا دولا صيقروا هيمي

 0 نملا دس زاك رميا انها قفص هتي انما

 0 لاقرتملاد ا جاور ضل وبار طال مهلا رس بادب ا
 لب آب ريت ور كرصوعالدب ماكر مو درب هايمشلابدإ اما نوككس١

 يللا دلورغا لوألاو اء يا كاان .ناملاوا صينلادص ذيول

 كانوا صولات ارهلاو هادم نإ ولا عوف يت كك دوق ات

 و 1 وطلال اد بع وج هناك

 بكي اد ىلإ ررشول ىيحا و بلاد جراج: كلا نمل قلخ عا عنصام
 ماكو رنمأ نزعللا نحر صام ءرشماوم كدذيعتس ع0: لع نطع

 دولا ا رييشتللوا لل متلل ها لع طن اكل اورتيدر صمام نوكي دا لي و بطلا

 اكد زق الا ةردابياامآو شاذاو تبطي يكل ماها تاع

 انكر و نع إمتخو لارا نعل تشات ذا تجب امكددوكم دا لضخ ةذججا لضم
 بناه كرا يصعد جدابعلا نم َلَحْلع ب دريانم كلاس امنت ١ هع

 طب نو ءانزحا ورك صد جال امر يلع بريان

 بلا وزي تجاحلاد ةدوونمللا بولس زموكو ةدانضو هوان باخ

 عصام



 ةروملا سو درلاو لا نم ىلا نصيالجا كمل تي تيليورضلا يصد نصا مح

 بصل لجان نص ىرلا بولطلا ]ا انلبم هوكي هادومالا هلع ؤرنملا اوال

 اتوا ماو نوكو و تادوكدللإ بلاغ يلوم طلو دال لخويا

هيا وع.دراهش ديددقو ادع رورذلاو صاسمالا2ّّسسه يكد ان دوطانامر بِ ملدا
 ا

 "حش ندلولا و دو ككاو دل نأ جرخا امان يضاو ثيداح أبيح ذل بل

 اوامذ ا سكذلا ملاكا دجحإ دلالات خيدح منو

 هم هون ويحس لإ اطل سم اب شرم او ةرروعدب

صقر ل ادلاو دوا مامالا و ماما م واسوي دارس ةيوررلا نكمل
 مصصا

 اعوور ”_ زا نيداسم ٌبدح نم ٌرجلاع ىاو او رخو كمللو دوادجاو : حو

 : ل ع تاجر نصر يشردو اذعذلاسكذلاه وحلا افا م

 كري غاكشا عطا داس 2 5 فو يامر غدوا اوان ند مام

 يورث رع تباع م اسرانوي لة تلد سياح ددح نع

 اضوككلا د لاقرلساوِجادحرَسَي 21000111 1 ]1 دب

 غيوككرو بمنع اناحيمانق مجرد ادحا .داسل معا 0

 هل همم كاز وي ميم لا عاام بن مسالا نم يس باو

 ضو إرعاب دو هانز 71 اكركرملا نع دوادإت ااا تازجلا يلع د ظ

 لتسهل شل اذ نا عر لعسا اجرنا هع كركي

 - هدافصةندح متع بدا ان خارج يناترح طئنلا ع دار

 هيلع احسان دال 1 بصنلاو ان دابا بحا ناكل ب

 والاداب بحال نراها دارس ابل يصر ينوي

 يحل ىاضللراعإن :ناماو ص انوا أ اّنلل يصل !ارثملاو وتحت ,ْثسوداه



 كورلا رام لعرداورلا مك ربنملا لماع ةدحدلا عمم دام كيو

 هس 17 هو عارم هرج ب حاو ناكر مسا اذع ءرلا عقد يوصل وص 7

 اقري نراك يروي طول ملا دوب هم قل رمل وياما رك ْخ ةيئاكبلا

 2 ارنا توك طيظ جرح ١ اع رله ىلا تس زصت مانع ادا رشم اق

 ظ ا او ينكح خان ال ةربجتيمس طرا كة نجا لعاب
 هيج, يزد لك يع ساريا بارا عين هنا لضاو دورخِتْصْفد طم

 اخو ةرطا بلر هتسااع ادب »عبو زال لَه زيها ةحازكانآتدةنرنك
 لوو يَ وكم تتاينيويرؤت وعر قرط! مزاج
 را ناك نخيل لا نا نم قبلك يبد ذر للاذع ب ملاعب

 قاض وايش كد د 00 يع نا اشم و

 ايس رطلاو ءيصلارابع بالا بيانو جل نمل اباد

 اين يع وروساو لد بام انفراد هولااتعإل

 تيا كيرلا كا جت زارا جا وجل تفدح

 3 لق قاويربا ١ ىع وا صلاح ضدي - جبد نم كوخ نع ةنييع ملأ صج

 يع ةردكم و دل قوتنا اف كرد لن كعب الي ةأب اتا

 ايد ريع دالصرنلا كان كراجاةاهرشم مرصا بادولا

 هلع 1 جرا نيم ا ىلجبلاو روس دارج يح و ج2 1للضو ةرجابلاب

 1-2 هوررّبي ٍتادد قري ردع سال صن تارام رجلا عدرا ةزيبالا

 ه.ماصإلب مدخلا تيس سي ل هت هجدرب يش انيس باصأر م

 2 :دلاواألا 0 500 ىرلاو ا نا ل ومع كام ٌدياقرو

 انهيت نيا ١ 152120 0 رطعررالص لارض

 دارو :



 هيمن 3 2000 سانلا ماو ربا نع دوع نعد ّبعُسيزم م داو

 بيطاو املا هد |ىجاذاذ ىرجداعابممضوف هديب تنخلاد للف ممتجسمام«

 كلذ وابو يام (نل ويس نوح كرويلا رط نم داود و القكمل نمت

 يطوي ينا عي دلال عج تدبتمكا كر سجن زب )ل رول كم نع, جردزع رب ناك

 حورس كاكرلوفالا جي اط ل دولا غرم و للسكر يعم الضر

 ىو ّضلا غّؤب خبل غانكءادرو مانا لاو اة يلع مع ان

 ع دب ءارجلا ءلحلاب داو ا بن نوكيام دج دل

 ولظطامابزايرابتعإب مسالا ةفورعس دو ةينملا دورا اك وسجرو

 رو ها رك نوع دوا دونا ريحرو) تي دحر هوكي نع بنس لا اضالائاناو ١

 رلعو لع دو عله لعرف هاب ا هلع عود لع عسالص نايم لاق و

 5 اماظلاو فرم كن ضد "زن يصاناتلو دينا ادم بص ام الع 0

 ص ٍباوع للا كوردّدو ناينطلاو ءالنح حسو نيللي شا نب ةطدرن الا هيب

 ْ م ريو ووسسم ةاهاطعلع

 دغر رطانحو داب انشا نعال لا > ماما مستو يت هزارجلا ءايبادارزلا

 و الفتات لصا امل سانا

ارك امظياه تالا ثدحلاو
اظن ١ اكد دامعالا يلع ج

 ِياسَوب ىلا تناناك 

 انصوردامجوزحلاو عملات قوداضوواقو هادو ماتا يد ا ناحل ىا

 امصاسوا لق نحوي بار او فوصولا للا وصلا فاض ليبق نر لعل لامك

 كن يود تس ب م

 وعم 3 0 جا كو

 سندس فى ةيرلا ةلصمداص داوم ١ 0 نيف

 مم



 نط نملة ب با همسي بف تيض دسك ب طوره يسد
 وثمار رع ةيلطااّدإ ١و ىربلا بج الا طا ذاك اكرئارد داون مسالا ذره نم

 ةرصو ارملا ءلحلا نظا ضي هدحرو مكن يلوا عردصلل.ةغييصالعآض ادا دوعس وا

 دوك بعاد لايكاتو ظنا ازا م مك يل ةيسالع دا يضل ز عج يو
 است بي ملال: ويارحالا معد يال لا نجورجت كلواماوإي حلا

 ةظاولا ضدحلا عرخم ادرس ة يسون. ولج فد د للا دتسأ يصب

 طاورلا زا ريست هريولو دادسالا ههديريضيالوهو داس عا الفلا دارالد ١

 فونتو دلال هكس لا. مضت اعأ + را
 وال ذا فعلا داع لا زينا طبت الا ذاهب
 تاكيولرلا وع نحاول لإ وشنو ضلع
 مريس ب

 ابيع كيوتو ءاسللا نع ززنخ آد, ثار ا ميطادم سو ميلبا مضي سج
 : كاتم مايو صنم عا بضل موو غو انلا يدب ام قرانا مانلا

 يابا نعراع ب لال ثيدح نع دواد الد كمواد يباح ّبعاب

 ثارطلل و ىحا دنس د ور لع و ور عباع ىلع كر يلع دارج

 تا رتيسي داحالا هدهزش لاق هونغ راحل ةراط ع صوان

 "دنس هزهاتلطمزاوجلا كوالا لاوقالع دادس تحاور انا ظ

 هدؤصعب يروق مريع دصةيئالع عدل ةداطابب داب ثيدولاتلطع
 ارت فرل ظضل رو اسيا ارربلت الف داني نم هذهدا كاف

 | رع ا هوكي ميالة وزيصعملاب عسب كذلاوعزصعلاو امرشا لبكاخ
 ظ :ثدحو ا



 دش ءارلاب وجد موتنا ىعلس ياعسل طاوس رن عنا تيرس

 عيل يي عزا جام ناد يملا عطا مصعب يشل ادم لالا

 ايتن كاسر ومما د ديرك نيب شاد وع كصيلا ل نس نيمو عيد زوما كبد

 هظاورو لخداو َةورم نا ٍيء ادة ةرووسائد بد اكو ةرجاو مك ان ةرخجا ع

 وضاع لإ ا لاّمصوام كر ويلجأ ايلاف نيمص ثول نابع من ماو لا ب ندر

 يعجل اكنمراد دوادولإ جزء اووي ب هادع دوى كيل

 ضر يفلان تيذ تكتلات تاه سان

 تعش مذ قاري عد ديما ىاراولد سك كم لعساطصزبلا ملط رباب

 يسال وتلا سيل ءرككش لا لالا نيمضو اد هزم كيو لشد ءا اوان

 بيم وبزلا سشارؤ دبا ثيرحو ب وطا كاكا ذيزْخْ بص ناك < نو دولا

 ديال مالا ةنبملا تقدو توي ذود ةررشلاو نزلا تدعم

 يالا ولا حلا كب زجاو افلا( ينلاررب يصوت |
 ةكوو ال هبلاذكك ىبللخاكوحأ ءارط ارحل مكر يع ساد ب و ثةداولا

 اك رولاءصعلإب ئصيال ىلاوعلاصتخلا سال يني اهدزععيصيوتالا

 لسلام نزلا خادعي ركود لا علنا عم زب خصام خلاد دنع
 "5 داوكض ايب سوال غزوا نول امانا راك يصياكذلاب غيم اميصخ

 ادد يوكابلانيلحلا لا الا ئةدداولا غيداحال الجخ ايوا
 هكر اجاب شمادقبر بلي دادد طم ككل وا لادا عيغ رجم وطن أ

 أ فصوص ا عيصيال داو بلا درا نع حا للحلا هاذ طلطوعو نما عيا

 ةعيصلاشلاونرا يج ءرا ىرلا لاومالا هذجرلاغركك هاد ىرطلا لابو

 يك يضل عام نلطمر لالا رطبا مبسم وادلب حال اانا كول كت

 مةرعزك

 م.



 أس وللا نم كارلا ك > تاس ناداني وما لها نم هس كن نول

 الفان فارم هوكي ناس قرشا حمض ذل ةنلاغ وانك
 لاقزورماذ لوف نمي ها كيت ادع كر ل ةغدبلا لغةينبملا ةورلإب ةربع
 لحم ناك دارالا بمب خبل نعول ها مالا ذه ذة اء الممل
 ناانلابض لا رو ال اريملا ملا كمض يملا نرانكلا دعبل نغددأ

 لجرالورلا لاهتساكر رحلا سابا لجأت عوض ابرلاعنسكك دارج حم تناك

 | نمل بشار عودلا هواه كم تناكهاومالكك ذب تاك ااهيسا ماع
 اطال رونو اسسنلا كنزا لجانسرعالا بواب ىعوبلا ككداو جاعالاب
 تاجا سلكت تمارلال منغئرلا توكل نيد بحول ءاضإي سرع

 ب نيل قزتلاد لة ايو رص الانا جك د مس نحتسب هورلا موا
 ظ اهي 2: مملا عابا ىرورنما لافت معا 1 تلا رو لم احلا

 رعد دوو واسلا حزم نال قيس اناس ناكر يلع مننا لو ابن ا

 ترالصننا دوادوبا ىوراماماوزمصمملا قرع ا للعدل ص دارو
 ةصرنارملا ام لمراد تاجر باي هفعرلاو درولإد خيصي ناك سو
 سياكل سو رطعس صن ولسا ىوراماماوزرعرلا بو( مىريلع

 ود رلا عطب كان لئطلا عر :او نيد بملاورعالا درب

 كيران يسد يو أباد روع اتندحواء ادد تلوالا نسب

 ةدانرم وو ص داع رن إرم ري

 دبع ءارلا مَ روب نعد ابابا تعويم ايل اي

 الإ يؤلورلا ديارزلا و قَد قادَّملعو مصر دع اص ذبل يار دا

 3 ذى ال ظرف وي با لوا اور صح وطح اى اعأ حازم ح ا ضورعم اخ



 ”(ةلاورو و مايا عصا دبع ثدح مالا ريدا برت وص د حاد ماج |

 درلاد امم ع مياهها ءاص لوقرإيد 121111101 0 0 هوااخ نعال

 مان ضمك وكول لعادل سطل اشلا ل اطن ىا لاو ربدتو لمان
 لاا ءواضيا انو دوادوبا جراف كو لاق ءافرسلا هش تاصككدنو (

 رضع أوربا ىبطضم يباب فاطم دريل لجل طك لا يع ب طي هع

 يصلان دع ايم انلاو ام ناو دوادواو ذه لاهو در

 عيسي ثبوت سارع باج وأرحم عارم لد
 ةبيلعو نيم مداح لاب يحدريتدجج نع ىربنملا نضصْضيسو اصنع
 كمل نفس رولا دوكس مسخن هنود نع اههفريغصنلاب

 هوس شرح رين دج نيب حاصلا طخوجو لاشلا ريس عتداذكه

 ْ 9 المنيا بيسو ماج ةساوصلا عنو لكك فمع يلع جنبك
 كابطاذ سماد ةدزم نبا درهادبع ارب مصاكامتب !ًيلمت سم اياوبب

 ناوطل ةداشمألا نط منارات نمام/ةحا ناتو اررعاتدح

 ولاة متن هدام! ةدجوع كابورامسدءلاخاعن اسود تالا ىبا نب

 210017 هدام تاكو ما ءاامردإ دج ليو ىماحو

 هينا اوص ناب نفاذ ىأضرعازدا نو نارا هام نالطمورظ

 10 د دحّييحد نا ءامال كام دكر ى ةييلع رس ٌيغصو ٌبيحد

 #1 عونا يغدو وكما اكدعرل اراء امص امنع هاورشاو

 نيتيلملاملميلعو مسك يلع سال يلا تبيح سي 1 527

 د وا يط زراف جلا

 صفرا عادتي ورا فارم لنيك مسا بدوا لح ا لاو عيو



 احراتجارو وامام تاع 1١ذاراّسعا م و باء اس اع ءاحاسرءاوهو را ١

 ءايلايد رب ءيدلاو راكم قولها نامكدا الحا بول ليو اضيا ملا ءانباع

 ممل كابل داماعراراا كمزرالا فد م نك رادو منلاب دام

 هتاف اي نسجل نعم ني لبو ططط سوكهاؤيو للا تارا

 اما اورد ىوَريوببصم ىلا اع ارو ناك رسلان وإطيشر حاولا يواس لا يسال دداللاو ظ

 ةصاد لوا قامسالا ىلا نإ ديو نان وإن يتلو خ ىذا يو

 - كارل سماع تف زينل بح عيونا يبن له ىو عر هول ىيشالحلا نع

 كلا مىوسلل رتل رص يما رو زلال ليل رنتك ه لاس اغا هايل

 معاي نيلولا نمو عادكول عم اينما مال رينشساصب انعاسؤصا ع مجأدك
 كرمنلا ديرب اتنبص فدل نازل اهيل كايددل ضن نا هاتين وعاد |

 وتلا ف لصالاو مام كاالحك اخس دان كدلوسورك
 ناو انونن شلات ام نم بوكر نانوكو كاجض يللا ها زيئل انك ظ

 ا م يوصي ريا مدن وف متر هذ ا ْ

 ني ءاصوةذيح لاحلي ع كر و ديال س مالك فير ياو كوغملا
 ١ ا ور هوس ١ و اريزعيصنول لصق ىا

 هو كد ى١١تضنفو التم ادراصّر اتم ادن تاك ينرا ة دارا اهمال

 و خازم ولام كلا حو نكامرل نسا مسيل كونا
 لا ءدايَرو طرا ةدان مسكرا هرايلا رن ام ذايب ظ

 يون ذظنلا دعانا نم حاج اتحاميؤوصلادوبججو نسل اكل ذاع,

 - اولاد تيا ركالا امتلك ينضم رانيلا لم ةيدذا ثلا ةدا تلاد
 دام بال اسس مواوروظأ بالاول نووانسوبرلا لها اوان



 يان تلا .اركذ ندد بولملا -_ فدو نالاو كولخاملا لغعامم ىلا هرتحام

 مزه اسوم كتاذاجطجل عال ءليسووايندلا زملع يحث شاي

 2داتلالاوبارلارهإد فرامل لاًةدكوعد نانو لولا مصب يو
 كضحير لادن نه هنيه داهاب ةثيعال جريل ١ تاثر ىدل رشم

 يا امهضط توف _ ديري ئتناامآو م دس كيد نم طولمعا نين هزه

 0 رص ا لل ضالة مدان لاا رعس أو ولا تبتلع

 نضياروم كر يلعسا رصزدا تبادل ٌيررلا نع تاريطلاو هدام ١

 دامو ةانيقار تشاو عاطل تابيطلات اذ اذللا نطو ةرضاملا
 زولك دلاب لس وعلان رح دا ىلا ظنه هضا ونروح يات
 0000 هر درو د اج دل يس ناهد مل كريلعسازصنما 1

 ظ ٌياورؤو راطارلع .ءانج كارلو ,لعس اا صريلا ناو نما انا كورو

 كرم لآض لذا عا سلات لا تخ لام نسر لعد لف هدد و ناضل |

 هك وذ عاكوع تاور ومد د5 لاتص ةايْسلاو لالا نمس) لسا اع

 د لالا و لبق الا 17 مل اببسد دش جلا ملا نابياتلاو

 درع اع ون 7 أ كر تابجرسا نااضيا سلا ثرشي شل ١ وياماو

 ةروصعو ”دمل لمان معو ضلاطع شل اوه وزط امهااجلا نع كاسات ىا

 ايتو اا ةينرتاحا فكك با تبعت اول ضلاو يوان

 نايعالا نس ةداربلا ثيدمحلا دروزدادراضتخاوالجكءءانوإ ؟ريالوا انتل بلي

 راكان اليراع ا لا غو دووولل ]عي عري يلع ىبازص ناك

 ْ اع دالاو نطابلا ناونعوهاظلا نا بلالا نكاو ماجا كبت ةياداذا و

 افا يرهم ول طضبالاًعرا نأ دبدادلو ملا العر وعدو بولعلا رابط

4 



 هيلا طص سهم رديء ام عندي _بلؤانياذو مكاو عيوق اظن نكيد
 ضم لاا ذدا_اك الضو ليو جلا هك انكر عزاب عدو

 نول متاح لوي د ىزلا بق هوككهدا كيو ظن يضم هازل منن

 انمريملاب كيور نبا لات داب طصق تدل ةيد مالا لاو تاما

 اني ماكل الاف دجال آب نسال نمو ارطلا اهراس ريم ها

لم لاعأ هيلع رساررعدو ماشا كيكعو لاَمْغساروِص
 ديف اتناكرو نيتي

 لش رولا سد تدعراّياراوذ ءاصدل ادءاذ ةلغ_ الع هيمو ات ضنك

 | مطاامناكك اكوا حولا صدجاام يع بهذ ةنيكسلإ يلعيو لف ىلا

 ذارطلا ءاور لاَ ثيح رع هركدأ وياكل ببسي ل ابل وطفل اع

 انئد حلاة كاذجلا لاحد وهو وما جازان سنعحيدرط نمرإكا عم خ

 هلق كابلات بحد و يفص ات دحْؤ ند كرش او هاربر هادبع
 ًأاضادل تدمر انحني فرعا اجا بيبحتنخ تناك مةدحتتمزختلب

 - و درا رصلا تبت جنط بطرغرا كب ىلا نماتبانب عشنا غو

 3 كرو ثددحلا ماللم ال الالوا 2م يريلع سا طلصساكوس |(

 خلود وضد شيمامل ورؤوس و ريعس

 ...> قاروا تيرا ةيراصتخالابرط ضريح مسي ون حسم هبت و نم

 | ةناكع نشأ ع ع جوملا ويلاد ادد ثتبرلضْملا ترسم احا د يصس ويصف

 بعرض بع هك ناشد زف و ويوطبحَ
 ملا ذا زن ى الضمان دلع ماصار الق هجع
 لاب دالايو ضايسلا ىذ ىبلب مكيلعى ا بالا سس ضيبلا ىا ضايبلاب

 الامس ناس ميلاد اثم و كوملا لحل اكضايبلا نيع ل داك ضايبلا 2



 0 اون ءايحا م اداه بلا اوايحا 5 ةدجرلا شمالا مانباببليل
 ولو ِدِرمْد بص عبار جمس ديوي رايخوس يبل كاد ىاابلم

 قايل وصلو هراظاع ناين الج دالة اع بي اها دوبل

 ليو يا ماجر شدا ماع هلام يجبالعأ بيج اذا جادة اًياططف

 نوكياذ يلطملاريوزلا كال د ميش راض مل كارظلاو هروب مدمل لماذ

 اياوبك نع ص ونال رمال ويرطلا عام سبل لصف ضايبدادابتعاب ٠

 هاتوا نت يملا دام زل اهل ماو بلاد نامي اسي درا و ياو

 لضخ ريض وذ حلا لها سليل رن اذطخال الجرن يضمن مزليال كا ضل نم

 مانا مط وااو سدواتمانوبواشيحلا ع نم ضي الا هم

 و 0 هآذ تحل طلطخ خص 01 خح يضع عري السل

 الفلين والدلع للرحا ناكرصالا هز نإ نحداجحرلوط وردا ماج نصمملا

 أنتدج زينتا سااطع لآ جرغم نوم صو اره المتر

 تأ بيبحدع يعم نرخ كددمم نب نال دبع ذرعا دا ثن ديد
 بيبحرنزز رج ولاد بيحس ى توه د عراني > هي دنع الق ريق رسا و

 عرعر رالص دال. ة ل05 ينو كلدلاو يلي س جيس عع

 0 نب الاليم د يساوي دا عر هناذ نعايلاوسمل

 , مسالا ايس ايس انانمو محاسبي قطا عيصلا,يلالصي

 كون سارت شا ينو نجس نوكب نا نكي ميصلا و. تيلاد١

 هيرو طبات رطنا) تلفطلع مقداد .نويبصللا بييلا كالو بيلا خيصي لدا

 اممم بولا د رورطا دنا ندا ا ضيم واع توا

 رابطك لعينك دوكيذ ف حلالا هان انذكك يبل كلوا

 6ك
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 ءاليحلاوركلا مدعو مضاوتلا لخابلاع.تلالدل يطلاوا بيطلا ذوي مَبيَطَآَو

 معلا هل رو و ريلال اثنا كيلعس اريل ىزلا كولا طخ ل نار وو

 امهتاكب سل اداالا ىحارما قلت يجو ردا ل ط ايد تالا بلعرس اند اطملا

 تخااحةروصوا جاب ضزب نع ناهد اانا انطاداسسدي الل هيت

 ناؤضنا الرا ليو ةياوتيل دع فرن يرل يضوصلا مب قول

 ةوفاماو ركولا د ةرابطو للا 3 ذأ دلا اعل ري طاوا نوف راه داع ”داحرع

 0 ا ل ءاننملا صر واس الاه كاكرلا نهرب بنا

 هبا ءاطزور بو ءوانن وكيس اعشولا تالا

 رد اا ضياريضوباب و هوما لا الإ ءلانسا وزي دلا نم للان وأ تاشلا نم

 داش نب اياد صرح واما لايف ربات تن داب كاد ل هريلعهاليص

 انعام ليظاو دور طا هوكيو دو ضيمإلا قب املك يطع ارم ندع 277

 د 6 لحل طاب املا كاررطال اعدك زكى ين ذا :ىبصلا ناداه

 ةينوطت هوا مارا نعم شيلا « ناكل انضم طلادواه
 عوقد ءزلابه الا لع نيف دام ارحا نطع دا نصر معدل واما اوٌيطلاو

 ارا ننكو عونم ركنا لع رضينا ذغللح كما هح نطملا هاد
 نوكيا اندلاغ ضابلابل ةبيطا هال ننحلا راسل ري مالكم
 نال ذاسلل خالف ءانشاو قالا غار لاصنا غ١ ايعاو متصلا لجأ اك

 اعن - ٠ 0 .٠ .٠ ١

 ورع > "دردلا دا ثيل دح نم ّمحلاع ىبا مر ارح ءالبلا زيصخ غبي و نلكتي
 ا : 1 00

 8 تنأوم هدايساةو كفاكم ضصايبلا كرجل و وو روك خرسارهرراع

 جينا سرنا اي إف يما ضرب غإدو يدخل كرم ىراننلا

 تلا سلا نيب ايباد يبل ةيلصالا ةطنلابا تيس ايحدل نسال



 ظ ظ اهيا زمرارلاويانآو قضم ااتيلين دلفي اتا بيد وضل | 0
 ْ مسالا رتماع لك انف نحول سلا لدا حيت ز حاصر ع طدادل وم( مابا خرج وج

 راج نهاد زا نس نط! رابط ادام قو ماع ندا جيد اولا

 يرام 5 يكلاو اوا يتلا تكيلادزترمبشملا يسرا قاظالا اس

 ْ نطابلا كاويعراطظلا دارنا مسببا ةحا مالا هضم لحام نيا

 ١ 0| امذرلاة هن طابلا ماو يرن ديمه درا طدوعاظلا د اننا كاد

 00 ناطاغ هاب بطافتوبو |

 : سلامك الملا جبل وضد صب تيا كال ىلا نها نضه مايا ناماعاو ظ

 ا ءارككاو راها تلاد اتكيلاو لل بعضا ونيك اضيع ىل لضفا
 000 رينا 1 ىرابطا ىلا نادرا 5 مران كيم: دم ضفال|مهضبا لانها فاماد ظ

 ١ ' ٍنّجرملا يره وحدو كا عاف كو لد نلاشزمو ضزاراناو 50 ْ ْ

 0 5 نع زي كن يبلانا رف خدع ادا مك يع دااسص ْ

 ١ .َ جاع ةكاذد د مرصنلا مقودص ولاا لي هكذا لابعد صايسلارب )

  3ا ظ 5 22 بجو 0 راع رددا اصيل تينا لاذ تييعصلا وم مز ١ أ ١  56 1ا لاء د : 35 1

 ا “ويعلو داخرسا د دوا يرهادسلاو1ييبو ا
 | ب رسمك ميس ] |

 ظ 1 6 دعاه ني اقع بيشمتنب ةينصادع يشم صم وبا
 ده ارع ا ١ 0 ١ تاو 2 هه 1

 ظ 5 11 نافوكمىاةارع جرحا ريا نيضااهرد دما رميَمحو لن نشل ادق
1 

 '؛ اه اضل ا ا

 ظ ا م طعِيع م مإ اداصلا يم وديءو ضم لآ علا

 انيورز ديو د ناَسكو اسوا وص وانضم عجم ليوطءاسكم هو دو وكم كب ١

 ١ ا ْ 2 ورضع ذا نيع وذا ضالإد ذ دوساطم بح هوز رتو دعست نمر عد مذيب
| 



 مصري كروم ذاع لاب نعش يداوم ءلصالالع طم هوس اومونكي

 يا ]الع دام ٍتدْللةيِشو ور نبا للف يوزع لعاذ نم لارا 0

 م داك ةدعووم ا ماهاوهو كيرالا كرب وك رنا مو ىلاناح

 ل رافد تو هامان ينك ادع ضم بدرب مسرع

 اناغا كسوَر بي ديم ء اكد ميلعرااصر هاك نيتك درو يلالصو

 62 فطلب تطهر ا دوا دونا واهس ها ماع! كرو قة دسم هممئارياكربلادرع

 كو نمو ناتآَو دوملو ولوْس نضالحر طم لع ةادع تاد لسور لع رم اصيل

 سي وكلب يقلد اهدا هوجو لزم ةاابقو ةددشلا يلادوعو مطعمه

 0 ضاملا لد ثاناد ياله دجمانوصزو كاداللاكاؤاّناو لاصرلا

 ّ 7 ءامإلا ىلإد نورك ١طضو العم اتحاهمدّسلا ىا لجاطاروصر يلع

 نقب هل شيلا سوما ءانممو كيتا طبضاكد كاملا كراج _اوّضلا كولا

 و 000 :داضيبلارلاق ذكك نار طادوص مالا اوه مالو كاجلاروص

 ةسالنا دولا نيب الاهل رطلا نم للا ١ دار تاكل كاولالا ناسا

 لصالو وبان صون دواي نايم طاسة ادهو ليوم ناكل هورطلا

 ري كه يد ا

 .٠ حاف اغرب ىلا داج داما ىاهّياور ئ عهم بغا يقداوسا نا

 8 اا لاق لش دال داب الخد اورطاخ 55105 ىينحلا

 انرخا آت عبو نجا ايرطت ريو تبل لها بلا متعصب ب

 ٍ نينجا نتارماربع اهاورط سسوس قبل نب ضان ربحا ميل

 ” يدل دوك ينل يسد نحب ىلا حد يجر طع علا

 يا اصلا ها را يبا هع يعش ربما نب ةدع سيح سد اع
 نص نوكيا لضامب دعا ةدحدلاد شنو يطا رطب ةيسب



 | 9-6 .٠ 0 ا 0١ هد 2 6« 2م ىف

 هياور ثرف دادكك مد درع دل اةمج درا ءيجا هدهد وضع ةدحاو وكت

 يبا اينوزكذ مو 54 عراب بجوم ىفوص ىزبج دو دوباند اكرمرتلا

 مامي كامن مائاسسإل اوين سنمجرو وكيد ءايلايب, نس زوما ليات :

 اوكا كي كلا فيحان دحا دان ا مدرك يترنح ا زن يح

 لدار ايو كة عبص عزنا لا نط خب ا« /دحاالا بسم اتم

 7 0-50 اننع ةددار دبا هجرك يرط نم ىراهيا ساهر هيلع

 ذزع كادنح زف ةدساد وعزف أ*ضؤس وك طرد اس

 دعم اخر رجب لع و دو هدو سجس ضخ هاد دال لع تنرذأف ءاح مليا داس

 بطرد زا قرط و ةيجا للعم مصرع محاجر عا هذ زينا علت فد

 هو اهب رلاد ةدصلا يب هدب تحوم جزا نيتي انكي سرد هع

 عماد كا عض رصف اة ربئاو كرا ةياهرؤاكتبجىا

 23 دوار عامي راو ردو 5 دو _ضح اخو يي م داما كتملع طا

 7 ةالصدس كاك( ذ ها دوا دبا دس أ طولا 2 دك وزن اكو

 انكنلارجيو دج سم باخ لهيب اع ةزيملا هج درع ودع دز نبدابع ينرط نم

 ل اردن م ريعان خلا فوددذ مص فو نر جرلاديعا ةمّو

 عدا يو فدا كذ زا اصب مسكر يعم اص سلوى ماد صرلادع

 0م 3 كا انكمع مع > مل صر يلع مهلا اص دنلا تح جراد بعزة ح دراد ريمملا

 7 اكيلعم اصاله باج انكار ينم انش الا
 دحلار اوف نمد

 ا نال ترجإب نش ل يملا نال طولا دسك صفت ريمورلا

 ' اك بجلب هللا هركو فوصل ملا .:راوج بلص دارك جكاذدا ما تانك

 ئ 7 صامل انهي مدلاطب بالاك 2 ,والمعلا اءامحأ نال 105 ةيرسسلا هيي



 ا

 رخو خلا ذركأ يصدان بطرف يق معاه عام هريغو نطملا لب

 : ءامياذب عب ىاذك ةعلا تناك ميا ردا علام كك

 (ا01 غنم داى رع سداه جل نمله درا نم ءاقيدلابل هاري لادرغسل

 ثيل ساريا م تونك م نكدكى بند موي كلا داو ادلع نع

 ص اا نايك اال عمبلا نم ةعالللوم رس لا دلباك نام

 0-2 ه نمتم نما ظ وعد كي +دالح احا صلع امام هو كمزمل اء الع

 هضالوب سرع و ءاجاع باف فشلا تاما اك

 فلان ذرنصاببلا عاما هسؤسا توزداماعا لسكس الص
 : طر مص قلع دال يلا ءامسادبهر كازداوا د ونَو ل يلعر ما

 كك انحش مج مق وو ةركن يداحا يعدو لكريلعد لح شيع وابد

 ا طعيوا نس لوصا درو لس كرلعسا طي يعول ل ليوطلا ابا

 تكا اس نصوم نارجاطلاو ميالضربغ نإ ايو سل بجلب نسب سضيعلا كاد

 تكس طن تردد ضدنا نعي ثيل يدل لكريم ماعاصآو

 اتاي مقي سما ارب لبوطلاريسلا اضصباذ ,قدزنجلا لة خس نماحاع

 تكا ا اواو باها دعو اد , 2 نبأ لاذ ورح ظريغ نيباب امل عج دا نبت نسما

 انعرلاةوكدجالاجاكوإ ىدبا يو هك سؤ عضرعاف ًاادايرب

 نضع أت ادادؤءانبع هداعا َ يدنا سيكو اعمار بانه صاكذ ظ

 ”اييشا نيرو او ماتم اك يد 0 هبال ماب لطم ضحك

 تحال رضبب شيع ىيص لدم باها دع شر داعب داللا كار كأرارملإ دعاس 1و

 ركجاماعتلا ع حرايناكك ذو داجإر 27 مص يلكدا اضيع ييضاع

 نبي كدا ايداانهوا مكر لعد الص ب لعدد ب صرطل) درع أ رع قريص

 مكيع



' 
1 ْ 

ْ 
 ريلعر المص هرلايتخا غر للا ءاوتسلالإا ةراسا همازعا لع ثريا مسك دو همام غر شرع

 ا
 انءاراملاراد زن او درك اولا وّونلا نءرانحلا يبطلاردإاّة هاتوا لس 2

 ا م 5520 نم وصلا هدا مالكا لصاح مرارا اد جو ةرغالسيعالا ىشيع

 ْ ٠ ارم سس حتض بلا نع علوا دل هاهي ان نمل
 بادب رك بركوب ألذ ناك نع نيدنمم ديد قرع اب ب يالا ضاط

 ظ ونيل حلم وهلا ب هوك و ةدبلا شيما ولان للداخل ددتم ىلع
 ا أثن جوادالا جاتلك كرز ازا زمام ةرتشيجد ريع ملا
 ابلعوا وللا ىازي زج اىا بيب نع دير نب داع نندح د يعس ى دبي

 ا 1 هيلا نابل اص زله ةك داي عدم هيل دكب ياسيد خدع |

 ظ 2م كك رطل ريك الدال نم ذناو ىو فكي نيس رولاظلا ماصعلا كلَ

 ا نمر بكوب رس هناي ويوقف 1 تلق بلادام نما ةرحا يزين ولاا ردد رولا مالا ضعب
 ظ ْ معبرا نحل صدا نوكيا ندرالط بولا مال طولا عزنا عم ىلا

 ظ , لعف مايارو مليلية ثمل ادا جسما ريدا خيال هوكي
 ظ ٍ : اعأدادانلا عيرشع طعربباكى نا طيور ملال ضدح طا ويشيعرمتلا

 ْ ةصغحو مو ىضاو دس ور هدد خاب ملك سوا 25

 ْ ةيحا دان مالو مد تيج ردا نرخ نع رجلا كدر نرامالا داو درك

 ظ تارحا كيقداءا ددورارا ىا كيو لع وررعسا كدة ادع انك

 ش ظ / هلأ ا

 ١ رج يل علا وهو هوك ككاو كاظببصم ىلا انما: خلا يذلا يب هانم
 "دلع كدي ا يمل 1 1 2

 ١

 بوصل ىلا ثدحل لاخم لق ملا كبة زو عله ذالتم املاك

 00 نا او ئرنا واكتفي ميول هاف( ذ ضدياه مورو بالام
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 ا

 والا نيب: وبصلاو اطيل ةيبنن ع نياق ووش ةرجلا نع ىرنملا نا داعب

 1 مدا نع لح ارا نبل ناسديدوه ان نتااكذ

 ' ةيكرجوبا ىف ننال نقيس ام دعا طا نهواهتدحا غزا ررطور شن تلو
 اهيب دبر وينرو تنوعا ليرة دولا هوك ةدحولا ينبح
 ةينبمرجو زا بلل ريو علا ءاضلاو عزل دنع قاتم ةطكاع ةيانرلا قيد نم
 5 دو ضايع امال تدي ارو تولد تطضخعلصو ل نيكلااغ

 كمال براس عي غانا هاك هلو الكير ر تخالف .ركالاو مخرلاب

 ا هوك احلا تنك يطفو مالت لانمع ديدد نب لاذ نقول ةاعاو

 ا ادا 3م صكعارطالب دريت هاذ ونم ءكيض لد كيو لغد لب

 ةررو كما يوت لالا اكسبي لتي هلا لها لد كوؤملا كة جو 2

 : تانايؤ واتم كقد دبر امانا ينومالد_كا ا١ضائلا جد

 ار سمو زاّسلا يكد طيوالا نؤمن وابد .ةناهكو راشا

 ةكرجر ا | .زمجد دومل بانتس الع ولا انحان دارا ك داما ظل! لوم ال عشا ورب

 5 ربا يتلا ةبجوع لاوسلا نعرب بيجا ناني مانلا لد كانك 8

 7 0 و ىلإ تيرجلاد ماكنا ةددمم مابزعسسلا ةرمدارعاطلا

 ا ولامع نجاد والخامس فس راطالاغ

 دحاولا ىو نإرضل! لصد اناد ادد داو كدت باج ماللاو

 53538 رص لونا قعانلا فرك ١ذ ةيبلعلا لعب دصبلا كلو ل

 كسب جمنملا ةملاها عيب انسب ضن تارا نتلع ىابسولملا لامعا

 كاسل د 4 : عاام ىلا
 ” لا جاع ملل ماللا نا ماصمللا بس نبا وق ىعورطا وجو ءوانيسلا

 تيان نق تبا لوممم نم لاح يطا او ر_لماعو لاحلا كام قل صحا ا



 حالا نركض رانا لع طل اطر وزجلا نم تشم بصردح نم دزعملا لمكملا
 9 0 م وبرر مس وس بسلا ب سوم

 اوراس بع سار تاع ةرتو لة ريلع صا ط ص سال وسكر م نيبامش

 جوبا بلس نم ىا ايمي صاد نضيع ن بصالاج جالا عطوم

 انس ا وا كاوا جا ذاجاعت + د ءاا لعام نس اغا لعاذ نع لاح وعد

 ديالا عع يلق راطنا كي ىاَقضاعر مدت آر عضيج نجلا

 اكو مضاولاروصللارانصتخس ا مطلاو يشب درا دعا حراما ةغييصم يضاملا

 انونجٍد ها اجلا ىظي ىا لاحد ا كارب نانيتاوه ع ال عراضلل ظنلب

 زا زرع تجي نا كاد تاج وحول عوصلاو جد نين طا نما عنو كا
 هادو لع هايس هذا عا جوبا جدلا مزين وهاس ناو

 اهثيع زب اكن رنملا لعام تلك ةرزع هاب <ادر نب دولا هبط نمدعس

 اراد درعا عتفاتاناند جوملا نم لسا ساس تيب نيب

 تساهم ةاتسلاهب انا رتل لع مزلاحويل ينط نع

 يسطع داع ملوضاذ» مولد دسلا نوجد اخ يززط درر يع

 دية ماطسصر دل اروبو مقرا تكواةزع عباد يسرع هرسو بن اداع

 جيم بالا يلا ضرس تاو ولجان ميلاد كين صلاتك لي عينتسل

 أضم نك د سدا دع نم عاب ثاظذترلا دابو > علو + كوس

 أدادا يعط مسا! مالدي رلزس الا بهدي حج خيب ىلاطوا نر 97

 كيو ديب /ديطع موبل) لبد نيك زجر كو ل كة زياجا عطا

 لاك ع ىابعي ابجراهرع اديك بك م ريلع سا طيصردا ١ وسكن هك

 او ايبسلا محطم مر مصل هداني خرم ل ايات اعنا

 ى|ل عر يلد الصمادي داو اود تملا لات - تبسارع © هو وره وبا نج

 هح



 هبا يطوي ملل سندا رتل اف دامت | تنالاذلانكديبك ظ

تحد روعدي علوا رمجام هول ميو تنصلا لهاا طعاتد ديون ملعب
 

س ريع دالص ادور قا صادع ءَسالا مصقلا كلارا
 دا

 هوب يا عدلا فرد مسا ركل كف مباصا طغامضوودَمل
 ابنا تلا

 عمور دلع الصوص تابارلبلا عير كدا اباد جبد بن

 طالاوسا كك مل سيصدر وع قر تحس رلا ناكل ذا قس مايا غيتس تحن

 ارتعاككدد) اجو مكر لع االص ديل نايصا)و اكمام هدد مصلا

 هو بيم اشيحو سون ينعدع ارافسآو لاك ءاررواو اهمراخب

 يبطي ليتات ةرمدلا وو نويل واتسب ئدح

 تمول ةو هيدرات د باام نع يذلا للا بشينك د عاز فورت

 لات انياونإ وهو يصل, للا نع ثندحلا نه كور نكت بان واكو
 اناس وربح مع ريلع ساد رمال وريني لا 220

 ىلع جدام ثيدح نم دهان برعإل امصاو ددملا توبوا جحا
 72 رز الص هالوك يلع لاد لبوطلا هني ادوريساك
 لطول درو ىلا طم لاو ةللا نيل لما ورككلا ىيوتلاب
 عدا اصز|رننو ا ايدصا ط غامر ينبت ءزنخخ ابوي نمر كيلا
 ثو ثعروو مضغ هادا و لة لك( داع سحاب ابدا ىارمصلا

 كيال انا او ريما دانصل اريعلإ نمضالعال نيضاعا (يلادكتلا داي جلا و

 هواش تالا[ واهو م داوعاطل املاو زصس لو لطم سنا

 م عرلعسا طصذدالع كدي اجو عن ١ طف ةلكريلع كلرياكرل امدلا

 يدويا كم نان لصنسلب كيما لغد ميزو ربا الع



 يتوق نمط عال الصا حل م عش ذك نمضصاخال سورس نم
 نكن عصا عال لض لي وزخ وص عب هانم لاّجدمو نان او نايم

 مطعم نع طاب دلل بلا و. تجد حام اوضاع تعديل يا
 اتاي هرزحال ا رملا ماب د يحد "نضال طراد ءااوءأبزس هدم

 ياو عام بع تناثر ايداع ىأ كلام لاه لانه انش كل اذ كوالا
 | وبل 1 اتسجس تل هود يس انه ا يي ا ا
 قو زب طوول كا كاد عسل و لاما ضصلا هيبتا هنلاج فرع م
 زم نمل حورعردااص ودلالات و سسوس 3 .
 خر وكدا لش ادعى هلا عال دام عج اكاد" دحوإللادا لد

 ىتاذايضلا فرو ا قايضالا عيدا رّببلعا عم لنا انس بدك ظ

 الص را ا والم مهم يلعما اصر ميلاد داللاو قياتملاع مبالولا

 «يشلاو قيضلا نئضلا ياما اصل دو طق طلال يي 0 مىلع

 مداررصاعو سلو يزعل »ل حاعا ل لاوحالا ماس اه عييت ل١

 ا مخمل يالا ليها ذوو انس عضم
 اهلك تشيصلا يطعم غد والسلا نس درو نفخ كور نيضؤع ل

 تواجان تبدا ضال تنم فويس سحر كيتا رظلغو

 كِكراَبَو نفص ناد ىاد ذو دمع مضر ْثرملا
 تام/ؤإص ١ امهصالأ

 بصح ذالخ لا ادا اشي لدا رولا
 اروع ا ىإ نفضالو ننشوالد زي

1 
5 0 > 

دحو لعام معا نيلكألا ةلو حربا حامتجحا هانم ليضتو هدنعد انا
 بد ه

 1 يي َّ 1 يلا

ضام امو لايملا َةريكنْنضلا ءاض عاصر يدا
 او ملغ ن

 س5 انكر منت دعو انك اتمالو لايعركشو عع نشب نى

 هده

ك لعسا لص سادس ءايحام
 انقدح يلا وسد اتعانن حل

 هبا



 جحا غيروا اكربسلاىا لص ان ءاحّرقد مال دوكسو د دام موب صدع عك

 خش دل مداح صن يع نع تداولا زج اكل نادل با !ًةددادوباجانح

 ع ب تاع باو اكزمرلاو دوله. يدح عرضا دام هادي هوكي هوك مج

 طخ ماد باتا هديك ن ب ا. يصرؤش و هوا صلاب ةديو هدير را نع

 2 ار رع هنن( نورك ام هرج كت اما رسمت 5

 *تامآو هش تو ميادين ويجنن اكو نونا عب تا ها
 ماشلاو موز سيقود سنع كل يدل عتلاك بحل كعب توا ريل
 اانا حالا ذع مسد يلعن هك ورصل هونج خ ماش لوك
 000 كا نع رجلا ىم عيت نست كلل ب نرخ نيا
 كا وعدب يلا كك ىرطلا ديما بورخ لريلع سا لص سال وكر يلا لسرا
 10 طصو دو مس ريلعدالص ميرا لف مالسسالا
 درغ جة, كلا ءايال ءلصا لا ني ءايلا بوك م ايلا كا كيسا نبدا
 نبا مو املا تنحآدكمضيانؤزاكديح نبا حو اضيا دايلاديدشم
 لا ةيصتنسما ترو تلد ىلا قطب نصرا ىاكها ويصف 5 لل

 يتمم ماض زك اس مالس الاد لاب كرا لامس لس يطع ما لص
 ولا لالا بيم يحوم يطع اع تدحعا لان حاملا
 3 يلازم دواةطارخلابام١ نيسوحصر ع ىاىوماملا كم اع لمراد ةداس

 مغ ىاام باد لة دادوو نيلض ملكنا نع نيد داامند تاعي

 كما دامي جسق ثدحاا سم د اني اونا ماصارداماو ةارطلا
 تالا هادا الان دع قرع ب يحل رطس كابّصدب عضادخد

 م دلع عيد كيوت نصها ماكيجةندو دا سك هع الص دلع الا ؛



 نيجد هوز ضيو قاطنيو ليدارسكصيش 0 ىّيدعا او هامسولا تب

 مضيع شواددو دوأد نب اييس ادام د ف و هعداطص امد

 جرن يسود بيش كن ددح تريلا لق ئاطعلايماحدق
 نيكزحاذ يتبين ءلم زب تيس بوسط ع ةويلذ دبا اة رك
 سف زب متلآ ع عاقب نع ذا ناد كذهتداع لس ةيدح رعاة
 اي الابرز ينافس وطالب ملاكا لَم

 ةصرنلا ابرج هد ناّرج حج ود خلصوا جوجو ل وصالا باج وك درملاب

 لرد الج يلاول ا سم ذود كرم 2 ال يكمن وص مل ديلع

 دو ذوب ناك ناذ ىذمترلا ماكيتا 3 ةدام,سبلخ هينخ
 لادو انلصم نركو الذ ريض ندين البق نع ناكاتاح كودي ميرال نلمس بؤرحاظلا

 هاي بب ال سد وفاعل ع لعب دلع هانم دركي دات

 انطع رمي صر وكلا نما وصاح ىع ندا عار باجحادع ئبنا
 جما كيرا ع اص ىَبرحا وا ره صف اكدر يخي ها لصاطاو رم لام نيخاع

 7 نخبر اج وح ميار وح بج عش نينونطا ادحا ضف اكدر ةزيملا نع يبا

 ودام زا نع 1ك وكلا حَيخعو ىزمرلأ ن 125000

 فلول ارع توما جداد لّشاَت نطملا يرط ةبجورل مهددون ةدوبظل

 اول ال وجو يرن حو رجا لاو تامل قايم ادب, ماو هك ذاق

 اكد اند زع نضجه جلا در ادع يناس يانا ت هع

 هسا طصدبلا الحاد اط ثرحلا ب تام مضلل ع تي رمع قايم نانا مهلا
 وعي لب ب يع برط نم يوازن جاهبصال!نابعتوبا نيل اوبال مع

 سالص اويل ١ كدهاند للا يحد نعرماع ىع مبا ءاج نع ديواعع

06 



 يو منوم تايتاانه اذه نم مهاد نينو يويوحمس# ميلع

 ب كارلا دا هلت ى اجرح باد نيننحا عآم فص»

 ” دبل نشنيحد ارو روكا يسيل الد داما ووك ةيتحلا» دحاو

 . "هيدا لا اجلررنلا هوكي داوم معاد علل زبيووت باق وزتلا م ١
 الص بلاي ىالعانلا يصب كدب وردود كوالا اورلاؤ اك

 كا وهداملصا نيب نينحلا اع تعرنستبكتت عوبذما ع1 سك
 ظ مه ملوا يبي مف يتلا باور .هاكماهاين :رلا اا لس لا سم دآس

 اساك درا دعا ميلك دعمااصما لاو اتزطح م سيم اارهدايكدا

 قاطع هادف و يدك زيدا يدك ءيلالج م ما ةاكدللاءاج م ين
 ناطر يلعمالص ادب لاو م ةرابطلا تا رار ايش اناظب لصانا

 عا يولاَني رق الاكسس زر سا عنخ انام اكتي ديل
 00 يلاوكو هر نسف ناجي اعيزمَّرلا

 علو اهلسول ىاعا ميسا هدلو نم كواليس هك جياك

 لع دالصن العاب نيدحا طيفك قَد اح لتيو هجن

 مطل يملا طعما رح: !اهارعر كا ماي ونطلب

 2004 اوعراا رقيب اوطصالاغرا ا طلااعوروزلاو

 ] 6-0 بهز مبا صاحلاد! اذاكر يع الص سال دكماكلاذ

 ”لطربلا 3م اهلا زب ءيناو ندر اطر ايلا رحم, الو لاحت يطخ زنق

 يبت شان مهادتأ ماس يركب داركم ل هيلع

 ظ ماجام أ عراذع مشع سصرتيرمو ناي لع شيع سرس و

 ده امس عرج 2 عيد لمشلا ل ىلع س الص سايل



 القد زيوس نا وتس ةلا بجرب هاك ولضداوعزا نا ينل تع
 داب نع لراعي اذنكم مما نإم الكاع قطيدقوز انعسلا

 اهني للا منعا عاذ ظنا ذا اهل نبال لبق لنلاو واو

 دحديو لو لعد ص الج تام , عم كيس 207

 توتا هبكر زهرا كاد للا سيرك ضد ل ساعد
 أمل و مااا ريلي كاد روبطلاج كامل اوةداسدلاو نينا حاص
 اها سا عد د و ةسادذو

 طوع ولك نيكل دوب تالق لح هدا عيدي رذنف ين لهذا مايعازرحا

 القال ناك ا ما البق لا عا ل كريلعساطصسا

 اكونت ناك + نياالّيفا خل غرر ربوع اك ناكر كريز ابحا خام اعلا ناك
 ليوان 9
 “هيب طلخ سويلااجعلب ارك حش سؤ ا ضنا كاكا ندمان شن

 جمس ول ىاايطإةز و عا للعلا ناهد ١ اريلاهإحاعا قاما

 لباب كلي ميلعرسا لص مالو له نأ نا لامير انِنلّداورغيو

 هد رعرل بلو اد ىاهر سوهو لمنلا ماي ةرسسولاو فاللي داؤالاد

 تاما قع م اورظاع ىرل لو ابل لاء رطسصولا نيمسصاالا

 لاه عيضلإ جملا رو للا وبصأ نيد هوكي فرلا سايرس اكذلا ماخرلاره

 كأس يلعر الص سالو لم ناكرنا ىز أ 17 نينذرطلا نم نيلمنلا

 ابلة او طسولا هيبدزحالا عضوات كارل ماسبب نيا مهنا عني
 5 انت دصكإ ارهد لىريلعمادص دق ح واع ىرإإ_لازا نبريلا

 ديانا كرولا كاين كنزا ب نزلات
 دل مشو لمملا - اخد رع مز شلا نس ميو ىلا اح الادلا وع

 ه3

 مع دل د هاهو الا رمش و يي اسم - دوس

 مل 2222322 22 يل



 يالا وسمو جلاد انحالكجب جم لما مطّجنو لمان سوهو

 اعأّدر ىلا با صادبع نعناطل اا خرط حد ني م راضدحورعا

 فن الخ مح أدب هدو بالو ةددورَرَت ليلجلا علاش ا ىملا لطغم وبا

 مطعما اص الود حمل هكلَك يع إلا يدع عطا
 كيزشتلا نصرلوممس ادا دوم نزلو ذم يفد عمم نسلق
 شما تءلوخيسازداطع ةددثم يضل د دوك وي رصروشو

 ءلخ يو تن 9 خم اقوال م سلا اهب ذيح .9 إس ؤناو ىائابق فص

 دارميات ئبناانجاك ياو ءزس مْ در وهو ثلا اذه ا

 هما وامداموارصدامواهلادءِناَنلا ينل ل طبض يصوت كالا

 ولو ادركإ "جيا شم سياهدو هيا اة

 كايراتتم شلاح: لاى 2 اماظوهو دزإلا ةصدروهو تام

 حاج, جرم ةاينلاد درككنأ هبال نشتلاو ناري اعذلاويبسا تارا ل

 لا هذي .اتنلايواذعو شمالا در دوف زا كككذ سعال اذ
 االبامداضننا سبل ءيننتلا ة يوكل ,اىطاناو. ماملاع + جرد

 جلا ن ملوي سوما ملا ظحاطر اضل

 لَعاّسمايمالطا ارسيالدا مهيب اجلا لس :كنرخ نف ضب اعزب ة د ض

 صن بسلا ويجا نينا كوكو عساها با ناع يلام كار شدح اد

 | ةتلاشدحوروا ضي دع | ثن دج تيانرلا ول هلع رجدلك بوكا

 يلب ءازرحا تلا ثدح جزع هدجيلا بس ْفصْلاد كربلا صاوج نع
 اي نا انيلاهطالاق اناا كاخلاشدح هزه | نو( زب كامرط

 لا لات واب لععسا كلا ىادعالا غن نومي ةنيدا درج هيلع



 تالاّضاوغرا نصل امل ادرعالا جبر يبل هاتلاذيو تموا انامل ةفادو نتماخ
 ملا . بس نسف تكنو م م
 رص ع 2 دمه د ماا داش غرد وص قالا تا تاذ تدش هام طا كا لاق

 امم ا "ا ن!ىعانيلا ىنيلسللا هل 228 ادم مدا نلجلاا عدم ىةئاضمالا ع عوطتم

 نيلعتلا كل اكأر ناموا 34و ولع دارص ناله اتناكيتروكملا لعمل اىا

 ير ع م

 انا ا ا كاصالا تءوبوسأ تنوع

 مذ بكل زب بتل ديعمب نب كرسا يما جديع نرحل كم
 املا ةيار وذل « لا بمبإ_نوقدالزب هاكر فوككب ريالا يض وجاد
 وهدا سوو زدا وباةوتو لاذع اكودرانبد ىلا ةروعاطنكد 4 اقع

 ناينلا ثدح عزا جتا ءللاد يردوا مزق نضلاو رت دبعاع
 نانو وندى بت برك جكرصب و اكتآدرع نا كة وبإ فدع
 تملا كاب وشم ماكس اهدعب ةدحوملا هوكسو تملا كيج تاب

 اوس ع تاج لانا حقو ,ومصالا نعلن يدلك ع بالاك

 ا ادت هانم نلحلاذ مطتلاهانمم تالر_ئااظنعل سخي حا رن داكت لير و

 تاو ينل الها لاضاب ملل ريلع ضرع انا ونحلا لاذ ديس الدنا

 لتكملة اناا اكرانهل ارم اذاكر ضاااببل 2 ومو . و نلإ

 ضيا نموثاتلاادوإ ارغالاكصابنم هذحّدعو نباص لمس لاش مرا

 يوب نورتي !داككك را ىلا نأ اعمابميلع تي ظاومداهابا هدايتخاؤ ١

 هاك نبا نا لع ثد لاو اال هالو ءاالأ و ساما نمضامالا لكاتاع الا

 0 عبدا نا ب مالكلا قاما نم اصملالادام مفر اغ نكت لداابب ا

 ا لزنتلا جوكرارملا اس واتف يتلا لسنا الملا



 دزملاب يك ون قرشا دعو ىطاكتلا دوما لاولا نيج كب دو

 كوابل لع لبو ءاشا راع ضاع 0انالاوامنإ ادجد <

 اوت بوني دونا هابل لعت عر
 اع ج ىكمل للاب ملعيندالا راس ايف واب ب الوهم ارفض ىاابج

 كمت ق وج انملا كاد ابتخإددب ةرابطإا ل وصجما ابتدا بطل صااعاداّتعا
 بحااناذ كدي ده داو ادلع انادي بيلا نأ جيدين

 ةطصعتسا انهي كلسلو كرما خا وللا كدا باتل آباد

 باف ساما تم وامل اب بل نكبر جا كو لاعب اك

 كانعغسك اذا نيتبسل اص اي ؤلشرم ىدانلجاذا هاله اخ ووالد

 شيول ؛ءلخ < ريحا ود امجاد ككل اتصالا دباطزواب احدا كض عشا

 ل تث.للش ىو وابو ناكىذالا ملجم الا بوكي فاز وخنناب ىوارطلا

 قبال اشم بزاوجلع لا دود كيد م نعال ملا رق سمي
 دن احاذاه دك لاقيغد اصنع ورلد الص نلا قا زا شدح كولد

 2 و ايرنلادداملا بوكيى المع ذل لاق لوا ةملا ل شإب ىملا

 قناني نقل تيبس كيرلا لع دلل وع ىلا وكيلا
 اتتدحادلا ايدج معا ساو لاهلايروبملا اعمل هاما ىلع

 ةيوزاينةدل اس مك درو رجم نع قارا ا, عاذرخأ ب وصنم نب عيبا

 ني تاربكل اكو لاح ةرزطملا هدجب ادري هنلاع مسا صراعا

 : تمتص ماه أر كيو ةزعزت وداد وكف فض بتول اديومإاص تدي

 ى وخل |نلخ ريما ني ديد تخا عبو كد ذي تخا عمتناككبنال تعاد

 ةكرعدا ناك يشم هريزت لِ كاما ليوم الاص وبا نإ مهمل | وم اص



 لك تبرعات د. ىدلابق ضع الص كنوع نت كلم
 انواع ىو رلازذا كرولا ىا كاين نبحا لاق مدنت دعا ادح
 لصم رينج ادعو وهادي شضو امال مناك [ىع 52 .-

 بيو هزاع ضاذم برا ارك ينساب قد قوص وكلا ! نر ادبع

 و ا هيوم

 3 دورا تالا م بام كيم خوك 1ص درسو زاد مداسملا عبي تاك

 تال ادذ ره صوو لال وسلم وضاق و و

 طي ورو نتظر, تال كي كارهدا كتم اكن كا |
 .زعصاع حسم وجو ةريمح داورو نب ووو وصلا اكل ااهإو نوزحا مص

 يلب اوكا عدلا نبا باو يَا ١نحدإملا نيله راكب مهطضرمءاد

 احد زط رموز صلابة يو ىو ساس عيدسْوَم نضال يد
 سي وباوهحو لك لع دال نبل تام ىَرواولا ل5 لاش ع وؤازرص

 ْ دوام تاما ىبأطعو ريئاوم تدزهد عيصأ اه يلح وم عجن ِدأ اردع اكدر

 حصل ادور 2-2 دال هدايا بريم ع اوررع نب داس حج

 تع نال اد ال دهدحاوثدح سدا تا كدسلا تدع ما

 217710000 هرعؤا خال تح انناذ بتانا

 ظ هم عش وورط م نابجيولا جرا هوعد دهان 2 ككل ىطنم المل مس إب

 يلع الص الور ٍتارلادد دا نعت ماصصلا نين سلا درع نعل الح نب

 ى,.- -- 1 1
 3 ا 6 : ا كراوما برو رداع بط نموا نا جزا وبلا ولج ف ىف نام لصي

 كه كاد نيو نو عالة دوج نهرب سم دك حا يأ نع داش سمرع

 . | تاةرانج ةادصؤ هاك تج نيتفر ضخ دو دج ل دعس لص دنا



 2 صنح امم تاطالككو تاطلات اذ ى فضح زعل و كرز لا نيصحلاو اضع
 للعم ا طصزيلا نا ةياعادع ةورعرداهر ء دنو هل زن ل نص +ارارماللا

 دارلا نا عرش بو عكطماو كبح با جزحا هولد قو و ليز ضخب د دون طزج داك
 يبس ةيصص مقملا رج
 + ةحورعإ لاذ :بيوهتشا يملا دو ادوباو جلا بعرمسا جونان نع مدن از
 طم يو دحا يشمل لادم و دعرسا طجرمأ )ورا ةورهو نع سما
 (اصخئال ءاماو مرصل بلا خوف داود وو روصو نانهو كال ريشا

 خو اظزخود ندد دروزلا قوم اول طا هع نبيل لك كسا زينل
 3 نبالاقماظوعاكدحإ كاناناد ةررووي انف نركدنإ لالخ زلإد ئسبا

 امزع لفل ها كيو يَا ضابد لور يلع سالصذدا ىو هلو

 :شلا رم واكش نانا ةدحاو درو حام ىمزاوبلا كاباعوا ىرداؤ
 ايمانيات الركب رهو. مل لاب بضصقو تنم دندن لا
 تلا ىلا ةدحالع حشر شمل اوباطن طلاق ىسوبلل يوان هركرت ير اوصلاو
 برو هزاوج يدب لرمي ملذدال اقع ويعاد هرظنم قو اكتمل ختحامس

 اينلاَبن 1 دما إضرلملا درملا ىف لاقدر نمضو ىإ اراراتحاطلاكتلعاع

 2 را ورش حار يلا لاو كارسعالا نعي اب حشد

 رطخلا وش حلا صريص ساكو ابل هررشلاعوزلا دودو تكد د
 كح ا تبا اظلم حام نبا جادت لاكو خاله ملامح اركب بج دا وعم 4 ا د ب ديزل
 لاو هو ملاوق
 ذب ىوؤلاط ضو اامملا لقال وكم طولا ْخاَّسلا ماللا بوك

 ةييملاوس لش اولا ملل! لمحأ ن ناد كزرزلا عرس انسب عضولضا تع

 كح



 نضال الش ا اضيا نانا لعلام ىكؤمنلا ب ىا حسنا واع كح

 نامل كاد امينا هينإ هينا نارصاقلاو اضا طوس تباو ضاع

 مزه ىلا عل يمل ١ مصلاراج يم ةدلرلا ض6 هالوين كا ىّينا ريا نين

 الني يضاكؤلاا بما بالا مما مل بحو كم لشد ابل شاع لهنتو .

 اد »وكي نازناج يم ملل صلارضلا مج مدمن ماصملا لع دو

 هايم ملل صلاله دإرذا عاش رك خزداذد درو بث نيالملل كك ناوأيبرمو

211313101030 
 ع ىدل لارضلا نا بلم ان يم ضلرضلا اق ىووهاطبط ثوب

 وه داردزي هنلازيشاوم خام لغايه ما داضدا نييمدملل

 احيتباطلا كاد اور ذوو و هياتللرضلا نا غمصّصاعد غرولخالا م ريا

 امتي الَواَمإَو ةريصويتياورلاككم هيمتهارخلا ها كرا تامر

 امهيمرذل ىاافزض ردا احا نيا متل لرضلا ىتملالاىملني كابو دو ماصعلل

 الريم ناد ديمتنلا د دادااملسنل روق ربلا دبع الايمو ةحارنا ونجاح

 اياكم يلع قايماملادل هارللا دارو بما ةيدوبشم اص وركد

 كراع دب ىسانها هانز 220000 هرج تراوت حلال د

 00 ا نمابيلع

 هزياوف هدرانخالا سدانلا_كورايذار نسب اءلصا ابسط ول دف 5

 انو لعبلب س قواتنا كد نطل د خاوي نع

 .ةتارععدال سندا دودو نبا لمت :هىتاريج وي وج قام

 ديو تاس اصتخاراجلا فلا نوي صاير اخذ ثني تلاع لسند

 216مل ضلال اح رلى طيبا نك عل صياااه فطلب م



 لقمر كلرورظ كمل ندمباوعاىّرشا فدحالب 20

 0 ءازتسالا بيويانين هءاورانملا نانا دحاو لش شملا نا داس اما ازرع نا

 توكوا ادزملارنا لاتحالرلدب ىلا نم عك لف ا ا غاالد

 5 نيا ودرج نبا لاف كر يلعدا اص ددوف ع مرض دزحات تي نا موب ىلا

 دنللا اشم مال مالا اكد ماش عشتو يا رن رص هدر سيال ىديريسس

 راو نياردزتلا» ها اكعد طوال: الح غرم زاد ىش بال راو ىشامالف

 و نقيا ةدصاو له ثيل اه رصضرلا غ2 ملا عرس

 اواو جي ناو لح لمن كد ئ بسال مب اكول بريس فكر ناد
 ديلا اكدحا جاع اكلي رمد ىطاوربد ىمطلا َقيِليالش نادرا نم كاريس

 وك ىزاغنخو لذ لف ِركَو يبكللادحا لع دا دلاءاهلاو 3 نض

 نع ئنرزوب يطول كريب بار بتشو نما سس

 فا حٍطمالاو لمن امهدحا شيع اند ركن أمسوا ويه عشت لع اداة ورع

 ةدوصلا هذهرعد ندالا اغلدي تحل دحرل مون غمالادو انعكس اول ةدض اديك نزلي

 لع نال بنتلاوهو تالا موبزمم نم تركي كانت الا عن جزعااد

 00 ذم طوا مدع مك جايصالا عم عسا دال لطعالا

 الص داوي اوهطتاو تلاو:ّسياع نع كَرمّرلادرعاام

 لد ىزوّررلا عجاج نع نادت اع كيوت رسب 2 ةدحاولا لسا نرش

 وروح نع ملسيأ نب ثيل قيرطرمرذ لب ذل لصا شخ اذممبةدجا

 دحأو د2 مكر لعدد لصرنلا ثمار تلاع باح نعرربا نصعسملا

 باصالرعتو ىزرإلا سلا ة لا حا صو ريال عاص هدد داو

 ردا ىلا ةراَسالا ابنا نيرا! ءهللخدا جدا اق هعاسآو فرمرلا

 ساذزص



 انررخا ىسنويه ني حين | اثنا دانس اان سدير كلم نع ١

0 

 ةشلعرت إو ءايأريذ واصل بنعم ةلاحلا هفحاخب ضمن ل ضميلعس انج

 أرب رخو تدك تيتان دح ساو تا
 0 ديرب داو ظالاو قالب َضلَمملا زندلا هددنملا ثلَس

 عططس يتق ثدح نا ىم ماصملارلاهام دربال دانس الاغا تاكا

 305 اكن ةريرهجبل اها ةساددانسسالا عع جوعان اسما لو

 ازا ا

 باكل لأي هاى نس ياعم لصون كاواج كيلا نع
 واع ةاراو جلا ليو رضب سو يعالج هيلا ندوب ععدنع اكوارلأوا
 رلامسس وقد و احؤارملا ء وجر مويلاص درسرماعأو ماككالاغرل دمياد

 لك ريزاثلاب داو حدد د ظن طع رسمنا حب لمتم هينلكب
 لأ نعى زماه رعبا والام لفك عفت آد كاطيشسلا بضل امزع ىهملا
 اهالي شو اولا نع ذكي هانوغو لاق يم رجدوهد كوالا كت ؤينحلا

 ًابعامتج أ شع ىومملا هااساها زلاداتفمجورماولا لع ابل ار يف دايبنم

 نعةبيتق اثنا هر مكمان مم لمنال ولادحاش وه لبا كيتو

 قا 0باو سلام وَ حا ورا جو ىلا قيم مدتفو عيككد

 «رشالا نك داذزلا هبا هكبكلا مْ نربحا معان ربحا سن ذك يدم نبا عأ

 اذا ىاأ مدح عمتساادا لاذ لس دعس الص الدينا رو

 نيلعسلاوا ىبلجلا نم يي اجلاب ىا ميا ءاِسيلَف دض دج! ردي نا
 اى قامت ءاب برد مملح د إدا ىأ حشاد او نيبلاب ءاهتلخ صلابو

 2 ءادالا نم ٌباَقو ا ثيحل عدل م .اكارلا ربانملا كاملا تسلا نال

 كنز لاء غسل سلوي ندب يس وعريلا مؤ كيلا نا

 اذه



 . هرظنو ناعم ادحا د ءأدتبا امن الك اطعأ ناب ايلا نيلا نيب كواس

 ب ينس مو هاوار راقت 9 ١
 موكلي ادا داما أوه اك ماهطحابسس ادد تي

 اي ىو نوكو ١ وهاس ١ يبيبلا ميّت نام ماصمئا اان امآماوةناعالا ارق

 1 اكرر ناو طإي وو قرسالاعداسازناطإمالا ع ا2 ىالاكرسف

 ايفاس الور: ان خال ءالطإب بوكيل ىدانس الإرسال هاريشع يلا تقال
 2110 هدحاو لع ثرضيملا نع ىلا ثمنا درح تح مساكم مال

 املا له لمعلا لاد كلاما لاك خريلا لح يملا ميس ءاع اعمالك

 كيل سلا وضمب كيوب يلا ككل جبابتس(أ ريفر الا كلاي اإل ويفيو ضايع
 < .٠ نيس 0 - -

 اعصاب لمس هدام م هال وش هصمو نييبلاب ءأدييلد هينرولو نيمملا

 وص نزلا لد ذاناخ هريكذم ن وكيت جالا وع لو الاد هركدتو شات خنلخ

 هيطلا ءرك ناك جاو هر منبو ءادتبم ذا لع خرلا ليجد كاك اع
 2 : 0 م بببس وس سيلا 2 : : 35

 كاكرخلع ناد دوصم اعز نسملا ىو عش اههجداو طوثلاومللا ماعو

 كلكم يتنا تقيو ىيتنافؤ هلكت طبَضو عزنتو لعن لاو لاهل عدا

 ءطبضوم داّدلاو نيلارلا نا مجد ننررضلا نالع اساور ثاوالاو كم لق

 يامر نيني ورمل عباددصلل امني طاولات عام اداه سلا
 أكسل وز ماظلادادصا عسلي يدا داني عاو لاهو واقم ١
 : ةنافواتبايلا نرش ًاكرضملاب يبا ليات اعامآو هيما تاور لع

 ظ فضا ضوى شاهدا سككس دلصحلا هله لكم الا ل لبا هده

 علا متن تف نظن اه هيل ميسي تداتعاا.ناوااهصمالان

 هيب تلا وللا سدوصتما هاو ةدانا ةداتنم ضل لوداع ماصملا مالك

 مناصري تا هيدا ض تغزل ماكر عروهام ركل يجمل ع

2 
 دي

 ف ْ ب /



 ديجرجو .خذيا ١ وحد 00 دز اكيلا ميمو ديحلا م »زل ميم

 لبن نسال لولا وروي ملا هاتان كار كلل وقطر

 ع لدا رزين لم نملك يعود دكه دا عيذ فلا هما بت ةدادا

 ماركا ىويز غدا فوق دندن ل باف سلا قاض كتل ع
 أ 4 :

 جاك ادد ردا ردح دى طابو ءذّمملا لاف طر وصي داكي الام اسم

 مادونا ثدرملا ص فإلا اد سنلإ ب عدكم 3ةصداذه دعا يي لذ
 عيب ع 3 3 3 دري تي 4 حر

 26000 7 هاورلا ضم مالكوم ©ردم زن دوو ىكيفرو قد ورنلاب

 انَحالاَقبعْس 20 درا الكم دوعج عن رد رعل نرخ: درحأ رمل كد توم 27777 7

 بعسل ةراَّسا هج 8 داوار طم وكن زي ءانعتل اا نب ىباوهد نمش |
 0 لاا

 ْماكرع دع قوس يبا دع ديوب ءا نم لوبا ىبا هدام شمس !قلطا

 مهو ييلالامتل نيكس دع دلل

 .يكتوصوركككملخ دو ماو ةدسا يطالب ومالا يبل
 مااوم اد هرظنوراان تاع ل ارك 6 مدع ءنملابسد ىسبسل ا ايتخال

 م هدرملا مدعد ةيوطلل كةياهدزنوا د لع ماصهالا5 'ةعطتسا

 نا كرززعورطت عذار ملكا ىيلاه تيار زل يت تايورضلا ادا ارّوموه

 انااا تتلمذ إب نيكي ل6 كيسا طصذنا عادا دام
 01 نالت دير د6 كدرزَي 5 3 يضلل ناطتبسرلا لو ع

 الكب لد قانون هيِادذللاو يهاب ادجصانخأي نا نيمتيف ككاو

 لامس بجاتخ ناهد يللا لؤانكه عيدي بطلا, نَا

 لَ ذولا نمالدب نكي دل وصوم لاس( نوكي تام ز وجد

 لفت و رزهد ووش وعو هطّسابخك هان وكاتب لمص



 رع اظروو اعددصمل ازعل ذن تنل هي الع شدا وارنصب ةدورط ولن ناك

 ةدارالر ثنا كذ مدور طبل سلتا د يدع هوه وس لا لا غد

 كربلا الذيد مدملاطل قرا نمسا ياك ناكزا حيا ةراسملا لا راصتخا

 أ هلل ورى و ةواجرع اورام دودو امس إهذ دوام نم
 شل حالا نار نمل عرس رك كلة | طمتني ها لسكر يلعرماذصص

 ثدترض رار ىزاظفديلاناعا كورد ىبللا نبال البوس لاب ع

 اذ دسم ارك ىلا د اولادنا يللا لفل ندا ريذمل
 عموم دال زح عراد رويس )وح ها ماع موسي حالا معمل اد وجل
 | ىو هرتنتلبا ىنيد كاوا ضيا ميا ملخع للاب لظحانسو ا, كيما
 اسر قوز يبوح ثن.  يويوؤوب لايام وتو فوصل جا عملا

 دج لاذ دحوزا خازملا ضل ى اوس قب صاد لدح ١ 010101700 2 : :
 ايمو ىآ روع د ليام ديراسا غيتس !ماسملا ل5 مام

 كالابقامزمدز الل الرز الص الدامس كلو ةيرعولادع |
 ٍتاذاتملا ؤؤماملا آل لمن حرم امتنا ىانطا متل نيب تح اوهعرباصم

 وصلا داو ب ماعلا لا ةراشا اكد يع نالها قاضللا لعن طعاسو ]

 كرا واب هريدي عنه اذكو عا 1هتس رج ورك تا عرابتشالإ

 هأو ذايلا ريدا وترا عرار لك عادحا و ابتدا ىاًاّرعدّمع

 02 ابها ةدابملا صد طعالد املا ولع ناك كريلع س١ طك

 نك ضو بجاوورخض بم ميرا ل ريلع الجل مف ١ نا

 ردا ىيوالا ناني ادا دحاو لاف اراصتقالا صاركمج تل نعساض كامع
 نيلمرل لكك ا لعردو لابحلا صد لسكر لع سالج يل اريلع نا الح

 ىو



 ريلعردا اكتسب ةوراستخو ف اضيا هوكمريعا رطب

 لومي كأر ليسا وبالاج أر هربا د ضيع ن الاسهل داع كومان َماَحَِم

 مي > عروركدلا 503534 مدي ركورك ريغ درر نم ىأ هالو د غاَحْ ءاجام

 داوم ع اللد حداف يملا تلا ااوصالايدوكتمر كدا

 لاَتيا نيرا هالغ ريسات نم ناتو ا هيوطو خ كجركذ ةداينزم

 فاضل ةدادذ يسيل متو يذ زن عم زا رلكركذ مام لكك

 انام هي جاع مع ةونبلا عضم كاكاو ما ايادراكنر نك جار اس
 2 هايج لاباس 17 )سكر لعردال صلال والا ةونبل والا
 أدعو 2 د كحال وردا. مدبجدي حمال مديرين شب هرانكا عاد دارج تاللو

 دحاو رو ديعسب بص ذي جراوصلاب معا ضار اولا يباع بلبل

 نينا باو ؤل ضل ذي دحيزعاَبتكدآ بسوء وصلا: ين كو كا
 كاع خو نا نع حاجات ترعرلا اىأ بكسي نعرمدقو ليلا تا سنوي نع

 ْ ءارلا كو قدوم مروع ردا نيل« سواك لادن عانصيا ىلإ نسل جاد

 اس اصل اضلايبر ذو منيادقوورسكودولْيبرْف فكر نض ىدادزيكسو ظ

 هن رطب اباوع كاهل زامل لد ويا حاصرس ايف

 »م ارنا ىو تاو يما دنا ةككم نب كرجيلع د رضلام طلو

 ةرذدمملدال رطل لاا نس ]وج ىايشبح مجولبا دو طا يكاد دلذم
 اينجل وان داك دب صاح ةضهرؤ كة لاك يتعيضط كلم |

 روم اصف ى ار كوتا ذرملا ةروكى موحد ىلا الب ىعأس طويلا
 3 فيوم معاصاو وص اع ن وقوف لاكي طاب امزادممدا قيِمعو ا

 مرا منسف خاص ذا صودارنرملا هول احدد اكد ارشح تعرب

 ٍإ
 ١
 ١

 ١

| 



 ىئاحديتت تبني ل تادنص طة ضف مينا دأورلا سدو هيب ىلا لص

 رمش نوم هانم ضد نع ايه ريا ارا دبع حلة يرئلا اور ع

 مناورتملا غنيا سة تملاب مى ىوراماوارع_ضد هوك وني الع دنم

 مطولا رك ملح تبذل تت نحل مرتع نم نأ كب اص

 ديحميول أي: دو اطلا عن رصالا تداولا ها نيمض

 حان نعوركو دايت تلاع كور جاطولاوهدناوعوباارمحا
 اعيصم طا

 ”هدحوو ا تغايصبوا اكأ رصف اانا سر طعدا ]صدا ها كب

 ضن ىا بوطرح سوجو كولا لسي كاملا اكارد حاكم نكاح

 القا يوناو داو لنسمو نلاقي فرمط نيش ءتلاذع ىأ

 لاك ا ص غامر تكد ماطإ دي نم كأن م ماصملا

 بيد ريلعساطزنالع دالدلا!داورلا يبو نب حلا بوو كر

 لع كيالوعيولا مدع لاسم َمِيواكن امض جبلي انو لص داوه
 عذبنا زبك اوةءاالاكوو عصادلا انظار يو ماما اتلطم صه_ادأل

 5 . طاح ا ذولح سري الرو بخ د زوج دينك حاولا ماحلا

 5-5 ةدورص كوالا 2 ماهدلاورزمتسالا يبس اكليل دامما

 ل يومن الالم هيك اريجتو ثيداحإل انه ع در صفرو: ولا

 سلول ينرملا زرلاه ىلا البد تنحل املا داب دارا ل كيا مال صن اكلي

 ةياافا بكا ارمي واو علاظحلالار ثناانك بولا ةداع ميل مالا

 اطلب رقاد ع)و لاو اسماك العاص ءاحلاداحلا

 ”ةالص دا ددعيد هان وبحب نملا كفوف عاما يسب علان لاح باد لاق ظ



 ديمنلاب ماصملا ريت يجر لع مدتم قفل نا لاا نصرا رز
 دن وام ءايسواددعس لسكر لع دالك هز يدا مج صياح نكياعا ذداذاّدج

 دداحالا غوايس اخ اع لسع ريلع مالم مال بلا حبش ندا حصاشلاو ينملا

 لوو اة نا خي نلل لح دانا كاكريطد هر ايوا دعب كاكا

 جاني اكمل بيني ائاضا تعا 20000

 كدا اجار كاد قارا بدو املا ذاع ديو ببسي مخالريدا

 كرو نم نانا لكي لع هال ذا تنم النود اتلطب ثا

 "اعل رول آلا بخ دعا ديور متاحا ويطف طرشما هذا

 0 اي اوكا صم معا فويس ناب جونا نعرجآو نال ىلا

 2ك يهدر اداه ابيب|بل ىلع نا كرولا سو طاع

 اكد يجدن دواجوباك رديف ديدج ماحد اوروبا رع سو نم

 نئاطلةوريالورب مخ كاك و حرط ىزلا وعول :ضذ ردع ىدلم ديدجم اح

 دوادولا هاهر هرزل تعزل طل زل 5 نوزعاو عزيزا رددصق ادا هك

 هل نعو نياكه يبارغمض دارو نعرف ىك و انلاو

 لاله جد ويا ضمنا لمواطن مجيب و

 ا ناني ملا مَعاَداد ضيا اذ حالا مدعدنعو

 اجاب مسا ى اشيا ندصللا نا يشوبا ل5 سطو با 5 كلا نه

 نلتخ المضارب ءرشجو ءزسلا غو ايادي شنو طم م دوك طهي

 مضل نويبع خب صنضل أ كانيط كبد وحخأ ٠:1 اذهضيوقتلض

 هاا مطر ضنك: ضان لا تهشم داو ءاطلاو اطل

 عد ثادق نعم رصح )رعد ىلاطابلا ايفو اطل كيد اجركم ءاذبلا

 95 تاس يوجع ح-



 م ضنوعو ردو ماو: لاه عرا صاد اراعش عيبلاوا لمد لا ناك

 ورم ماهر رانا وداصلا منال طارع نمضي و ا اذا وكانك

 هدب رضوا اكد كا مضر عيدا بلا شل ضجه جاةددم

 رصد نعد قوز و ورع ندارن لا دير جيف نخرج ل ذهو -ويترف هيد
 ةطؤر لور لع رماح الو 4 ة نعم كررت نع لبوطلا ا

 1 م اكلم صام ؤلا حاد زف دمروا رضملاؤلل علا زمرعاظلاصرّصغ

 00 ماد "رضع ضف اك١ ما ظطرطلاو جينا نانا جالو ديبدوجو ضنا هد

 تضف حار طرضلا نوكيدا نكي دواجن ع صخنمزد ادلب كد ااس الكب

 ان(: ما ضيا قرطرم دوا> جاداقرؤ مقدو رولا ليوا

 00 طع اج نا يبني كورة راك ضف ص اظنلب
 1 اجرا ترد هدج عب انجري ةيصم نب ثيرطا نب سل يبدح نع ناسا
 ظ اا ءاعرو ضفريلع اىولع دب دح نع مع, ميلعرس اطصرتلا|

 نارل مزعأ دو ميلعانيما داكن لريلعردا ل غيل احكي تيمم ناك

 ا ةجرم ناك ملك يلع ما اصر مالو ءاَخ الآم نعانسر اممارهاسرحم
 ودراضو ل ارو ارعاضيا[وزاو دانريضكمن رع ضف ريلع قرولم

 ظ ادور شالات ووو نورعس اور ص ادرس ناو م هزداوام

 ظ : اكن لاك )كر يلعس ١ طصس )وس ادا صاملا كاديعس
 دك ثراروكذ الور نب ديحع عوعرعأ جو نمو هدو ناكىدااوعع اذ مسعريلع

 - يالا سمير مل ةغودج دنا سكبدواك# ظ

 دالك 2 مالا زحام لامه مكر يلعسا اص _ازوصاع عن لاسم مدق ظ

 وون كق رسال وس تابت لاق هالو لص هنعلاك

 و



2 

 2 د ضَقح هدي داكو ع ميلع هاج

 معايايسس يراوانيف سيرا ةيدلاواةييز غيم ني هلع
 2 دو _ملاورل>داو هيب سدعاحوإو دارك نايتح ناك ورمل 2 عاملا طش 7

 لو رطل صرب قا يح تصف ف ناكاكذا وع الانعاش ل عاوررتب

 ل مانايحاصابم محد او ريال تلق يلع ولم كا ثرو والا بيلا ثَو

 ناار المدور وادلا خس طسكريطهيمالص نضاله كا سبب
 الص بنون كو ملا راصم ترف نر نو ومر تن نا صاخلا

 يصل مالا وضد يضف ىمرتضد كذا اهاو ضاح شف دا شين نا كتلك
 بانني ركع دحؤ سي دحوم هزل ذاع ل سبك ا
 206 مطل هم ديدن إلا َء احسك مهعررلا طحرنلل تلصانا هلق يما

 تاع ع تازرلادبعٍسيزاماتا ورعد دلة اسم الان !لق هداخا ناكدرسا

 ه0 كرع دلال دلو وس وارعز عزواتف نم 52 يروا

 يع ا عم مف درسوا نبا حصا ضيدر و تؤرعم لا كدا لني بلي

 رامل فوتو رّمن اكيد نالااذا 5 دمنا دامه جاقصلا ندع ليتم با

 ماو قعدنا مالم 0و ل ماعلا حسن او ىرلال ف ةرععسلا

 دنعرا تيا رعيو يوك ماعالج قيتصلاد ينل دامس نْوِني مياشملا دنس

 رداد تملا أ ّمخَق مدع دالخزبلا كلوي اق فيولا

 غني كد طرا دعاع عرش لس ماكو رئة لا ورششول اذكر باد ككبم

 تام لاول رنا كاز 5 ةرملا دأججاا

 كل ك2 نات او تملا حرم تروكجو جل ىذ ىا ناطاسلا ىذل 57 8

 .:-.: ماكلارين ىلا كراتين مام انة ضخ ندد وكل ا

. 



 ةداق وعول نفحة زي َقنَحَلْشَع نآس نبين
 ص 2 ل جد نحط! 0 كر يلع سا لص سات جادا كلة كك ب بنينا

 وكس جدت هاو ينال سكه رسال ةوعدلا رف بتاكل كابي

 ا هيا با يف ىضا تدعم مودا نالاتلا0 د يانلاّساور

 سوط ل كد هيدوو و يرق يشوع كاك ملاك لولا هامل

 ل لانس عنا ل حك يلع داميص بلل لن اولاد ىندلا ممانرد دا دعسميبا

 كومار هند .كمرتلب تبعك دعس ن ندا
 ريهانا نيس ماحس لع ىا انضم فدعيِم

 اى سي مم لع رميا كاترامت اكوا اداري وهو م ريظمتراعش زك ذا

 ايتيك مشرع ىرلا محلا داوم الد ادرج با ه.كنكم ينمي لاعب

 يب ابا مادا مانطصا| ميا ال وهو ب حالطا «دعل

 كسلا اكوزو كرم لاه رذ نصين داما اما نطصاذا منيب مجاوع

 زينون نازل د دك يد لس كى ياك يصد نصي كا

 ا لاكي دارا لق وضم نم ناكزدال م اهلا ضايب ىا ضب الإ ظنا ام

 | تم اّسلا فيوم يصا ىطلد صرنا هحاظ نك رت ولام عرج هضرلان

 تاع يعاين سن يدآرطآ حجب ديا ثا د يكل وا ديلانكك
 هادح عع راض لكم ب سنا جاب بلا باك لها

 مسا زلادو صنخهدج مم مزيان دانعرمك نق مسالا, يلا وشملا

 را اش د رضا طلماردكق هدصن ملا با ساد عزي جا ىتدح لة داي

 7 نب ىنا عب سنأدبح نأمل منح اع عج هاو كنمرلاو

 مريع سا اص يلا اخ ىف هاك لاق كلامنا نع تلا ميبدح عطا



 تبع اذن ال نكت يو فهم كوم
 اعيد ,نسلا ازوحو ةباطحا اع يوان جددي ريادحلا اع نيؤس الب رصرادت هسصوربخد

 د 2 دا احانرطس قبلءاعدلاب درطاو مراد ورطس هريج ادي م رداد باعالا

 ظ شم وديع مال سال سد تشنغ ل لولدم ناك لاو ماصملا نم

 كازا وا هاوي اطااع فريال لايق علت ضال يع

انهاكو نما دجال! حالو ازابخالا درس ْنِلتوجالو هرح م دوللاو كح
 

 ناكر ول ال5 فيح ةرابعلا رت كو لانو لان كدا علا
 جاد وضانكو ترا ةياور نلانج ومازن زطاوه وشف انيساوادي (حلالع

 هل تبصر ط سد رضوا الد منبت كتل بالادلك يانالا عمده نر ذنف
 ثنا وطصدا ور طسل كو دود و ضرع طاو طسازو ىا فوذح

 ْ 55 ءماظ كم5 ناكر مرصد حلا عضو 2ك لبا هزه كا كنعد

 مياهر نص مل خلعرما اص دزلا احاول شلال جاو كذاع ةدادره ظ

 دما لص ها وسر مانجر كال ة ىلا نع ا نع تباذ نب ةدززس نع ةزيع

 لفادلا نبا نمص ةورغو ريدا الو وط دال طع ب بوكما يشبع

 يع دارس دز نسم لسع نم دعس ةادرام أنك ةذاشس هز هر

لا الو نسسراط هانم ةدو دقت لا ةريلع وان ل مل داضيا ةواكشتنأ
 مهوىرصب

 [(مهظلووا هالو يع دع دهن ب را عرغ يللا دبا بول ى,ينخلار عيبا

 مهام كابوراضمالالع شرا ده اده يضل بم ششلا ةدادز التاكو

 محا وصخ وزر سة د مارلا ضاع زيب وامه سصيصقب صييصخبرم*ايتمالا

 مع ناكزدااضلا ءهاظو لإ مس ةاورملادحا دع سطر نهتاداورلا نيب

 دوك ازيك نمل ةرورعواداكداهلا قانيسلا اعتب تكوكشزلااذه

 9-5 -2 1 م ع كس و بعص

 2 1 م حس ب مت



 تناكتباكنأ هيبتا ترضي خلا عز جولس ثريا فصالا

 منار ارا لنسا غضون اطسانالعاؤ نجلا نازمت قدها لطم ١

 لخلاف كد اعوعاظ ناي اِيامس اياه حب ثيدداحال | نه هش ةكذم

 عثروا رالي انو يشار دانه طله الدصز ننإطماو هطسضابو

 هيلدا لص هزيل هم نطالب ضال نعول ناد حاضفلا اكو
 + زفه زا ,جسورد هكر ووا نيمضينا اري وا كة رمان ل

 "كاددجاغرإ امس اتناك اركب اراد اككنايحا ك4وؤو نسي ها حاف

 مخ يوم جا ع+ يس نتر جاع وروتبلا ةاعاع وو هرعو |

 تاءوزاو واول ورخونا ةميلإب ل + مضابجالا ف د-ولاداضصلاو

 خارلا ىلع بجد يت بوكسيو نة يب سيق ب واح اة دسم
 عسب وهو ةرالا نمد ليش و دارلا دونت و دلصإلا مصب نك الا بن
 كأم ىراخ نع مارال لاسميادح جرخا عيذشلاب اقر ناك اة هدض

 قل هزت آ ىعةداق ع تجرالاو مذيع جفا ىربلا هدم نبا

 211 نبال يدل نوب تكي هادا ممم
 ريضأ ناب كرك ب وهلا يو ينط كد سنه اكؤ جملا بتفو تائاكم

 بصل صمد للا عساو كدا برع هسا( كوالا نك

 لكل ناداني نمل ا ريع لكم ل عين هرصعلكم نط هوه هلام ملاكم

 20 درع 5ك ورك ملعريلعما اصر كر اجادو كلام نم

 ياو( اظنخ ظنح ورلاككم قحط تزف ركم تيزعب لسكر لعد
 ةيضارساو لا جكدزمددصتكو نطاق وعود لبط مدت

 ؟نجاعاصو يتم كامو جم نسج ادقوربااة ماد ينطي

 نسح



 هردع ماا د كو هدمه ىذللاّي تاه لسمو نيفازص دل تع

 ا ردادانطل دباسككا 7 مالو مسا رئوي مخ مالم هوعدي ماس

 هبوب تنريوا نجما ير ءببجما عرازبلابآ كر ضا'تكو ةدانق نعاس

 يل مهدد وص وصص وعضو نبذ اجريلا بو يعاقب هديلعر ها ايصال

 ماكي موتخالا ىاريابال!!بكووبتي الما دوج حَيخَد ومد تو شو

 دّصنا ل ني صدا ام اخ كر يلع سا ط ص سطل وسر: اصفر يلعت قبس

 طابا غني دال مالا يب يق تعبك اذ بها ىب لجن ناك مياصلا نا نع

 ماطاغ كارز فو هنض لأ لري صف كبد ملاح

 7-0 مدهتحألا) وصالاو رريعللا يذلا الو رجطبض شنو دال وصويطب صفا

 صا ذاب انك 5-22 »وجب معا ضادالو رج .ءامولعم كور درا )ضاعا

 ١ لك ورا ءخرصج ترا رجصذ ل نطبضو ادور هركازودي ما صب

 طعو ما عار ها دنس الا وك يلعسالص فال ياسا

 متم سنو و ملا اعايا مثرلاج سال ور يط دوم د اورلا هذ ظ

 كاد عزاكدبلا نبا وبلا كارل يسال خضور

 دحجوبا زن وكف مع ككل نم كلوا, دن وذو دلع مرج جاجلاو

 طوس رك قايسج )والا ملادروضسب مك ع 20077 ِِض ١ اكمبل ١

 كلو ىذا عيبا كيل نع هيك نيسض لنص يريجلاد جرجا

 هتاخ عين لود دارااذا اخلق داذ ناكل كيلعسالصينلا ها

 لاةدماوإبق د هوكم رولا ردا صل ردا اطهاعرّوبس ا كو ا 7

 و الهدييتلام 5 املا اج نم ءاعاع ءرلارتسال ماصعلا
 رغب

ا غش اني ا عيك ضاصوا نسنصو
 اا انا يا نالو

٠١6 

 برب اتا رربتتسالاوسمللابب ا 221927272729392

 هيب
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 مرصما لالا ماكر هزات نإ روكا ىو الا دصتلابالاناولا

 نم يأ وع وكر كودو نزلا سعه ةروس هدا الي نال ملا ةوالما ظ

 ةهيحنما كيانوا ولة اطد وكم ديا صمب هد د دارك

 25 ناالاورم ران ميالا عضوال داع -يادانمالو هو لاهم حصد

 ترللازو جزع ا دوادواوايا ناعاكر 20 عصولا) داود نوب

 1 2 نلكرعم(و در نع عرج ىإ سفرا ادركت ثدح طا شالة ونمو

 ملا هاملاعقب دو نم اًاخزذخا لكل ساطصذيلا هفارع

 ل يا ذ نزلا ماد نيل فاننا مالا يلح
 لاجل غ عكا ول ضيا ابحي ١ بم دوج ستني دح اذهل كد

 | ةريلعدو دم عذجرلا وركذلاةدروممجانمض ى دزه دو نوبل طشملع
 اذعاما جرا ور ظن ىضمانعو اكوا لة مارحالا هوك لع ماه م عولا

0 
 دل رو ىبا كاد زامل لك ةمتبن هر حا لة موك الاد نيس نبا

 دعانا بِيصو قت يد احا حا كم يد دحر لرككي نا نورس او

 ًاعذمتلا رااناككبب ٠ نوكرام أو ثرحلا حولا ه دم لوف كن ايظملا

 نأ زاىاره هارون ةراكتلابريلع وادا مصأككيلَضا - / اكئتنا

 عدلاتي ىلا وهدا نس ان ا| يب رح ضوورملا و يج جا نع يدش الح د ياعك

 كاان ديزضلا عرشمو زوما با جداا داعب اداشسا

 كرلا درو ىلاد كا يزعل ا ضن حيو نيم دما كيكو عالضلا نإ نع
 اوان لام دل عرس ذ الس ملا ب عرص كش ةيعضلا زها
 2 م ْخ دوا 58 هكا ط بطرز ل نمر يجدا وح نم هادوراملانهلاخ سلا

 ءاّثلا



 لنغدقو لاقى مك اور دك اد م داهرذاثلا ها امني 57 ككاو هاشلا

 ةراهابيزع همدان لاذع ماع ذيددحاع ملا ةعاضاهيوس م

 ًَ ورزع هر ورب ملدا َباراد دع عينك ىذمرد صان شي داما نانا تقال

 للولا يرجو دلل نسم ذيله كو ىلا عكا زعل با تحمل تدي

 اتانع كاتو ىلا نمنو ىيزينلاطذس اع كت دام وجا هع
 موج لو نيعضو حو اوما 0 و

 اال نيسم اللوق جواله تاما كابجيوإ 78 دكا ردع رهان

 0 اص دن درمان انا كن يشع نه وحرم اكورد مق

 ضلال جو ىرجإلا كاطع ١ مبا ترالملا كاطع معاسآو عاملا بارق

 عفو نس اصاخنخلا مع طلعرما اص ريلا اوهو دوادوبا يلاراّس ا ىدلا

 اسلم ىرعإلا نس هاهد ترراللاذه ضايع عاملات ىو ناو هاكلا

 كور كو رع ضورعلا ناثطل غد ريف معد بابهشييإ ناذع يبرأ ظانح حنا نك

 ماحالخدلا تانمانا كر يلعردا لح طيلادحرط نإ ّي اهلا ناثبدملا لها

 ريفرجو ىرخإلا ها نب دلل ءئا زكا نع كرار 31 نالّمملا ا قرولا

 متاوم سلا هدانا امرا دوجلاب ولانه دب جاور م مند دلت ظ

 لذا وم ومر نفاد ىدنرا ميتال يارد مانام

 0 احل نع ىبرالاد جر ِحصو رابتر را ودنملا عرط و دايس اكابباإ_با

 دب رركار ايف تف وراد نم تولد محلالج 0عافلالا اتمام

 تيما ذع سيعمل جياوطلاكت ملك اننا تدّعي رشا( ؤانميا

 صال تاي ا عيدا سبع مناخ مدعا لذ كمال وو خلا صم

 كانيادنع) اع بي هيب لابس ةءاعد غدوة رك شو تنير لذ

 ذل
 . تبيحلا سب قولا ىرعلا 2

 ركككا ثدحلاو داخلا

 هتح

 مي حا



 ىلا زبي ل نم ضم لملف دحا لعل تي الدان ونش ف وامتنان

 اوت فاو نَا هونكو ىذا نع نايا بلد دوس مل نم ىلا _ملد نه ضمن وا

 وظل ارس ضسهاككذ نرمين وعض اك تن دوت قوس يح ظ

 ةضئلاءاح قبرها ماحب رده )عى ريلع _مازصرمار 0 اممداو با رالاؤ

 يطا .امرلؤر نا صاف هءرملا عتاخب ليذاخ ىلا تفتت هينا رصهالغ

 القدم ملا جا ؟طاراإ واتس ىلذ ىدندا هانز 5200

 انمس أىاوحا يلع: .راله ءلصملا ١١ تن وانتوا تاجا نزلا ادا ىلتدل

 ظ الباب حاكم طوف جور ظيادمب و ماطلال جاتحاادامسبأ نيل

 منبت لاز زيتف دا جاررعس و نع نندح ماده
 ع ب واذ نع درع مار بعاد ماما صورا يرقد اند

 ندي 20 رو ناتاح ىلع ساس ور توماس
 دمج نيب نمل دسإب ا نايم يهدنع اكان وكن ثيجأ ا ناك ناب سيَّمح

 كا كتللوإ دلع امرا نجر وركو بادي ادب حلب رلع دال صلا ءاذو

 ىلا دن ١و.ايتناَحالطا ضصرويصاغ ىأ عسا خر ناوحدب دك ظ

 | وابوي لعرطع دال زيلادج ما جإ ل درت وإ كد رنج داود هين

 منعا ةوالاركاو ناك هيلا لجالا يحاول ماء رظال وز ناّمعم

 مدنع ناكردا ميداؤّماحلا نوكسم دال لرقه تداولا نيب سمي بي.تيعم

 ظ ينادرناالا ةدنع ىاديلاهدوهد كالفدي خخ الملالا ها فملاغ ياك

 درمان ردم نايتعيد نم مالا ططس عا قع ح دوف هاظ نع

 : دك دلا دنع بق ديعسؤرم يبو فوجود نزولا يبلاو ءارز لك
١ 

  3مدعو قس فورت تسب عزرإ ملال د ةياببم 2

 اعرب



 ريب تالطا ناهاظنآو ين كامتعدي نم مكر يلع سا طص بلاء اخ تس اهب

 غناتي ماما خذا اللا ة داما زارع داب كايبالع سيدا
 عادبلا عينص رمزا بجعرل ها اعنا وسياسي و قداعا فوذخ نام مال

 يوزع مقود ايام دن ناعم نم مثهزدا قايم مالم : اك /اكلاوهد

 ةضرللا غمس ريلع ماس كلارا حالع ناك صادلاوي| جبد يمس طوب يتيعم

 دافع لف نسا نرطوم يرانا مدا وكندا ؤاننالو ماجا اماع

 ع مايدا رن نتخذ الة طتسفمم بيد امج احلا جات يدار دج

 كري قيسم مال بلط وا فع فاعانلا كو نك هد درت عزنن ناهتع

 5 ماصعلا باج ماما ممسف ردسي سه ركطتم عد هدي طرت واشيشس

 ةبسوم يزال طوقا ىلاوكشالا دياز الاخ ماظلاس ميلا ماسلا

 ْ ردد لمنلا ِثع هاذي ضالاو اهرومالا علا ضع ابا كما شهلا يح د ثرعلا

 هر جا !ركع كاك داج ثبعلإب لف نكسه نعيسلا ترريعر يش ام ارعا >

 لطم ثداير صد انا ذمه جاز )طا ور جيننلا ةراشسا كاك مك رقد
 اليوكن ريم كفو كف سامو 20 نو ةروص يعينا معاد

 لكل طوس اوم هز درا 0 لاا ظدحا دال زنا محاولا

 ءليطلاو تلا هله ايتام مف شفا جاطلالكذ ضف لإ نرخ امنع
 0 اف ماسلا طولا ء!تيلا لاش بنا ضلال جاتيالوزملا ليوا

 قلادمالع] بجي هارييف تولادعج سجس الزان ومد بدزط |مساإب سوس ماَح
 تاكا وم ملوح راما دوو مدعدنخ يم بلال كايفوّيَنا

 ساعتان وال لضملا ذا عج م حال !لمضلاضا ىان عاملا تسال
 دال دم دزداشكتمركي ماعانم نكيتشلءا ازدا ىعرل وا ىت اك مدعراّسعاب

3 
 0171 ا

 02 ه---7ح



 خيول بدادلادامتغ دا .لارابتعا مدع نءازهلا بعذع طرا كنا

 ابيلاد مس الملام بولا صلا انا كلا نيددلا 2 ىوورلاّلةراسضالا

 توولذا 0-0 اص بلا ناد اضياْلِد دود ماطر م هزاوحو

 ةدروصلا كانا ناعوعو موسلاو مرهم اطرد مالا مقدل

 ا ان ادنع عدلا مج اصلا كاد ذيصرلالا طو نما بؤرب ريو ل خدص

 أف ورسول دنع الولد لسجن خرج 1دارا ضو رتمرحج

 غال خ درب مز ل 2 دوجوم انما لسكر يلع الص اهندخلا للارت ىلل هدلع

 كيل كوكي نازوجلا دز الملا لع ضرع اع وزملا مالكا ندد م

 واناومع لصال|كقرل عنصايقري منيتنيل ماما لمساو اصل 0م صنحلا

 يجز حب ةداورلا نحو هاه علوا كانت كرم كولو مما وزو لمان

 فيدرر نمريلب ىذا للا غل خاسر طغسيومري نم يذلا كاب نيب ل

 نه ]معسل وسهلا زدا رح ملاذ وع توم نإ بوبا ءيبرط عا نين )رقت

 قرط يعيد يلا نعيو لسدنع قرطلا ضج وص ادكو سبع بيتيحم

 عندو ضارب ىاهتع نم رو تحرس خولاذ خسرها ديرب ني مهاب

 دوس عع ((ىلذ ىنا ثددح نم ىرا ادعو ىيدإرب غانم كوت

 عرس أمتع عع مارد تلت ذ لمع جشم عادلا يزاد ضارب الع

 | ناهعيدور كاكمبر نا نع كدصنالا ادعس ادنع نم ض هيماذكو هد مفزيبلا

 زكي ناهنع كو سيدايب همم كتابا تسلا واود نينستس

 هدوم ثريا مناع اجرا يضخ داو هدي صّضحوإ وا

 يحل صدحال طار 0 هي يلاذزتيلا

 بيويصع نهم ّماطابلط نايع هاه رالاد مالح صرير والا للا



 ى نم طّعضرلا هددواطبلا و ردا فرد تبعي سة رك هو هدي درمان

 بلاص مفاذ نع ٍدادز نب قزمملا قرط ورم انلا جزع أدم لاه نك اوه كلوالأ

 انس لارض درو حار يلع تاكل رع نم نيستا فع دي ككدرِف لاّدو

 "قداس تلات نهي تدل ىاضالا عزف مع كافمراضمالا

 اا لا عاكس نيب هماطعسيلا هدد لبر تيعص م هذا دارا كاهن نا لتتم

 اءارتعا ناحل امي انام از حن لايت ءاطصعلا ئ ىلا با ميذ

 ايم ىوارلاردد مفدياضا“ هدي غرثفا نحال نمانظف نحال هنخا نا لمملا

 انهرتلا ل اع ماب يتيما ةرادو نامعللا ةدات_فطسل عادي د نم دنا

 هتيم ىلا دعا صلا ثيح م جملا ةريجرلا باكل داو تاباورلا كيده عطس اع
 حاولا داكح مخ اعلموا رع نسلم اعلا طغى داود
 ظ تيكيمو لوا عار اول داو نم يه لاطماي شتاوي دواضلا

 مما 0 انالاضناوارعرلا ب ماا تامر جي يمعلارع هه

 0-71 : ادلع مقدْلإَد معا ماو ءاطعالاو نضال ىو ال نا ثيح

00 1 
 ا اعوامعنتخادرخ ىب جان نعد د ريا ترط نم ٍ

اذ دحس ولأ دنع باحلا ب اع لس صدهأت و وجواب هنو نام
 تبط

 2 مىرلعسا رص الاددو ىرلاماحلا نيدو َماحاره بام تاس 9

 لاق معاصاو ماطا طغت دانعا داخلنا أ اهانأع ظالما ”دد دع ضد

 000 َعاَحَع هاككرإ#الا نع لعل عرمااجص صاح اكو ءادما ضمد

 1 دصرنلا ماحصل ناك ركع هذ "احرف نانسي ل مالا

 يهوي دل زسذلا أدم _ك(> ناو هوحر ىلا دع جو مالا, يلعن ا سو

 هصزخيود لطب كالا نامنلازا لل كضاوراتق للا ندا كا توف اناو

 نإ

١ 



 جرا صالات دز نيتك حدا جالا ور بلط خس تي رع كب كا ثدوالا

 كج رطل بو ذراع دمع اما ود لسور يع ردا رص زيلا عضد و لك
 اغلا يافنلا راما دن هع اررظضرتشداع نعام نظن وؤ وسما
 ىو شلا ىمسؤاذع تق لموت نري صنعا تو نع دلنض
 امكيرلا غر الخال ميلر مرا در الدوبامين رجلا فد يصيح للسلم

 داك ءاضإإرج نو يسال الا نسا مكي تملا ها لت مه
 نيب قزوردااحرنع ثلا خو : لا يوسي حدس 2مل كاكذدا عج لكلا

 خخ م سس صولا نيو د زملا دتعاضمالا كد هرل سنا  ىسيل كا ايلا

 انكو عام اا لَم للص سه قرص رلبح نا دعما وعيع سيكو

 يلع رمت مابا دار كيذا الورك امل الصارب جايحالا ضي

 ددوال ةيوضطلور(و تودب طن يكل ع ٍلعسااصْنيلاَع ارنويك

 د لضم جا نك لليد حدود مايالا هدب تكول

 ًايبلاو للا سدراط ويونس الا سب م اضم لكل ىهيا كك ذ
 000-0 محلا ناوتخارلا مادام عَ نا كف

 محَرخو ناور ريض الإ طف اور دتملا كو تك حايصاع

 لها سؤ عقدو ياضادا نيك ذر فيو دنع نال وجو ند كاتع

 لّوماماو اج الاب ناردككل حيض يلع ىيدالاس يلع تينا لنا
 دع نوكيا زن كا مايا دس هاري خب مو انيس بلط نم ها لطب نبا

 كش اء ابطل كانك ءزلتخرلايشمالا هلا قبلتها ميم ثلا

 بلو ياو بلانتابالام دوك: كدا, يعرج ري ها
 اهم وا موب ل طيام 5 دوكيدقو يردد ىلكو يع دعو ريكا اهيلع



 يلع لا ل عاتي نيج ايشس الا نم عم الع ء:طلسسرل نم ناطل 9! دهون نا :

 هاا طز اص يمر صب لفرط ملا ضال اوتنسؤلا اوربْشسإلاو تع طلادطي

 طار عش انلاهدوادوباددعااكور طال ريس اريك لاهلا نع نجلا غانو هيلا

 00001 ماجاب نعم سو يلع سااص سالم ىب لقد ”ناعر

 0 مياس عرش ىوؤلا د ناطلسعدرمل !بواكا لك موب

 لس ذزلا_#ب هيما شل دات ورك قيل ملا يانا ذاوج
 يطع طصرنلا نا ىلا هاجرلا# ميلع لدي دو دم داع ها انا ضاد درو

 اصرار عو ماجاب ناكرد ا نمر هاطلا و مميداونحىلتنلا لاا ا

 دارت ازد دوس نيالا نعاقو هاا مم - يوما

 رانج منج نسما يابطل وا بخدلا اسمان نيس كدا هاير يجا
 هالي ىزلا ز تملا واق هدم ىذا وانس ل كريلعسا

 ”ةلخرادلا لجيل الو يلا نس رنا لول ناس واضنس عزم عاج
 هيلو زجل ىلا -ةراصلارعنزاوجلا يزالادلا رد دال وكف ةدورضل لاا
 ليجد ءاحلاد ةيدرلا عجم لسكر لعمال ادا زها ادع قلبت فل قوام

 م وانججا نابل وكيشرب مياس عاملا دازئاو صاذرإللا ناطلتلا

 2 ا ا كذلا اجي ىاتاورب

 ماجاب وكم ضم متدأوج سف فص م درولم هوو رسل وعلاج جك
 يرو عرورلا ننام داري حاط لها محام غصت كيلا يطيع

 تمنوا دوا يال اراننسا هراايصو مولا هرهاظ نا اا د
 ديحس اير دة دص لثة ضن دا باث ددح سك سدا علل -- ٠ َ : َ ل 0س

 ْ ثلا تلا ماعارمآو جوي ادم غامد عاججابلا لاتريد

 "وى



 د اخ ىم تيرا سا سمع لاب مال ضفالوجا ءاململا صم هذ -

 : بيس ىناهاف هدام هلصالإ.نمااوياصلا عرضا كندا اكي دو دو

 5-0-5 خرا ءابلا رم محال ماخ شنها ماع ماجن كائرصمو

 !ااادي_لا عويس سم ورسم عاش شضنو دب تشاينا
 9 ااوقوهو ىو زلال محا زدارجاظلا كالطوفا اكل ساكو ثمل

 2 يزد ذالقسلا لئلا يعاركمهلا طاصسو يسكب علت

 ليان رداوبسح ناحل! كا ثادرب طنا فرس يعن

 ف اقر الوم وخلا غرف هوك تع تيرا كيل اطعتمذت ملدحاركك كاع

 ا اند لا كيد زان نعا تح ٍضأَت كيد هاليادداابض

 الفاو ىم مالا تيصي اولاد ابر ثومح لانك يخت الاوا ةنخد بهي لك

 طاح نفاع كتل ىنوعا ستيب ذل تاك دعك
 دش ركمدع دم نالحالاذج له يبهر نخل سا شتنالاوج طوال احلا

 دقو لاق رعد !ليددلا اتا ه مل عرلع الص طم سم جالا

 طخ نجرشادبع اح اخي ناري ىلإ نع ننصع غد ةبيشسوبا ىلا جرحا
 : . فرع ب رسانداادكحك اخ ايس ذعر دادبع اع يزاادك

 لما مرتاح مراهم شف ناضل ور دذلا كاتم تعدو كما

 ظ اد بزوال ضرب حدو با معاصاد منخل عايش

 يلع لصد كابر! صل ىلا نوزيقاتس جالا ءيقلاويطاشلا
 ادراقو وطغر انا لحا يلج يعد كرا للامديدملا ماجاب الل لاذ سك

 ١ ظ انو رانا د كامات م١ او قرو ص ل5 ةززخأ تسع ص هاوس

 هيدا جوكلا ىبدلا لع ذاذ صزمرلا عرس تمارا اضضاخلا عزم داجلا
 طوول ادع



 منابإلا اصبع بذمملا هرطط دولا لن نمش لس عيش عدونا ناد

 وم يوت اوم الل نس اخوادي نيج عض: وشل 1 املا رمل

 كيلع كرا لام للّعق دن دع نم ماحريعو هداج ديف اناا تن دججا قاع

 طخ وعل ا مم نط يزد زد هزاتخاو هري0 طولا عود انا لغالح

 دا مدي تداد يسرد م مامون بلطاريجا ولا

 كود عدن ملا صر دال دع نا ةدع دا وسال اب نيمو

 لطارد 55 دبدح تاع اك يدح ]جثه ا يردلغ
 ماو

 8 2000 َسطارس داى ال نيالا نيرا اع مما ماساع دياتاورم

 بانو لاش ادع هول نياك حرصت سبل ءدوجبو ىن غزيل ذااغي باطلا

 ةيفماو بدول بحد: ميار عاما تضل لاتحاول

 ةييفو اديب دأب يووم د ديدي

 0000 ياسلام معرس

 يضاف رو طا ناللكدحا ادحاواباب 0 محول لام والد احلا

 9 تور كوبا فيك اااَى 5 ع كاك مكر عداطج ذيل هايس ا

 مصختإداور جرب كاكبسملا كانو كر لاموني ميو
 يا دح ابا هزي لا دلدداسملا 2 ٍرنعاع لالا تداولا اع نيبلاؤ

 اكس كوز معاج وو ابدا د مخل صريطعدا لص وكبر يرصتلا

 5 - ةحرهو لاي 2ع حس لع داليا نإ نوح 5 دانك نع ة داق

ن اوروانؤو ةروكدللا تم داحالا معلا لما ل ١ عراد ورصي 1
 ا

 هضم يجلس دع ردا لا هان سدح سا هغبابلاو

 ع

 عا حتسشسل77 79769696979 27-”>--9ي--2- ا



 0 1 يطل بطلا ل اما نعو

 مستعدا توات ساكن ننال عبو مرا دلادنع جو 7 دان عو

 ظ عقد انيك زياد ثلادالا بسال وو وجي ىككانيلا لا نع 0

 27 توم سب( ورطع نب نخ ا ا

 ظ 0 نب مسخ سلا بانه لو كنق يه دن تما تحاك هللا

 1 الكول هس ١س أ نإ نقط ترس ورع نوح ننس دنا طاع ايعامسالا صزواو

 1 0 ع وراوجما ةبزدابانوو

 ساراعج دا لح دل عنصاخن ىلإ نع خد هع يع نب تيم

 6 نب مايلانع تن انك ل توداي كرد معهد

 صرت خونم نا نرمي سره ناطر )تالف كلت ضني دال زب

 دعت ماشو هيجل ابسلسي اك زفوابح احل حلاو نر ضان ىددلع

 ميلا عيار ارح -اركوبا مضلل هراس ءالمج جاب ظرعا ًَ

 ايمو مخ د ورالوهرزع مال الا دعرس مراسلتنا كما يرعب

 0م > ناك كبي ع ارطمجا قا رع مال او وانام ء عا
3 

 اصلا ماح الو رضا وعود مصالملا 1عانكبلا لعااتانع تكد 0
 5 اضع اعرلار تاما هيد رن االراتس اوةدع د لك يلع
 ابرك اطل سمانا ءلضاملا لاه الر عانرارعو
 ظ اطال نجم دما وك تلعانباضزطول تمض طار يغو
 "م عسر دبع ماحد دال رانا نعرما خيران عورإ عدرا
 نالبواناو ىوارطلا موس كرو ياصلاو 27 يملاو سولو 0



 تدل رد 14 07 لم 'ماحلا دوك هدف هس صضود ع الاءملُح وكي

 نسر بيلا يطا وادق كرم لاح ضال بواد ضنا وعدها ندوكك
 احلي نال زل دنع تبادر ع لسيد حط ص سن عض اذ يسوح

 تراحم نرد تمرس كك دكواضي رعب ارجو او نيل هرم لك هدا

 سيلا كريو ةدراما ني داحالاو عيببلاو ريحا ةدراولا
 رايس مدت دل نجت يدح د د جرير ضل ماض دع: يؤ

 لكبو 7 ضنا ماجور هراسينؤر اعدل ورفع وبا نح اذ وع بع نإ توم

 ع الو دنييع سل لاب عرضنا لم نجا نع مدت كذلل تدحلابارع

 اطيب رداع ادور نم رع ناو زيسلاونإ سزحا ىبا دلو ها الا دج
 م(

 ٠ 8 أ 4 1 9-5 5 ا

 6 راسم ليوحردا مد سيث مذح ميريلع د١ طي كارت ىلإ نع مئلاد نع

 009 عام الم اسوم ىأزشللاىلعاد كاطلرصول

 و نم مانا يللا ياحب كر عداد دالك طاري نع

 ضنا ورو ىلا لع دج حمالات طنب الانعام غوم+

 حس ىوزبلا حدو لد ضيعض ه دنس دلازي للا درسوا وكيد

 هن الازد لكذ كو هوي نَخم يعول منعا تكي تلا

 ”اركاوز لاذ نكدجو م ييلؤن ب 2اذارجاعد ابعاد عداه

 هور ملاك نحل نم هوك . ١ انضم امري اوملتخ اءابنم ةدحاوة

 يمزاهزيصلا ا سو هزم ىبربا كواكب اي
 ريض. سد ل

 ميرا ناو ازا حالا يزل ساد فر يلا نيالا نيا

 98 يشملان وسلب نكي وا نيرون وتتسع

 000ج طوار اند م كاكناو ىضما يمان هنزل

١33 



 ايا طبيبئاخرتتلا ع عا مط وانك نييلإبا ممل اءانم لحدا

 تِْذ كَ سال هن لن نبا نانا ماكل ءاينتسالارلا

 والف هرد نعرجاو) يسم, 3 وجدو ضاع و رعدع ؤردت مسا ذم زاوج ور: 5

 ”الاايجد لواحا نم هلع رار باو ملا جرش نو ٍٍء

 8 ثيحدولا دوب ديلا اك لا ٍثداحال نيبا ميو ننرعالا

 ايس هوان الّمحا عم ثداعالا در واعرب ويوم محا ْ

 زلال رع ختلالادلا غمملاو رجا ىدا ناك لبس ع

 ىاملاو أد اكزمرلاو )سوح زعأ جدا ةرأل اوجد للا عاما

 كيبانرخا سادسو لبس با اكد مدن الادبع ب ضادبعو
 نيالا. ريب دح جرحا نالضوا لا ضنا مدت يضصي الو فصي
 نسا دبع نايس نع ارنب دج جحا للاب نب ناهيلسا ربحا جاع

 مها ع نيب كور سميع از ةدصركء ناو دار زمام انو زيي خ ا

 كئاهو ءاطم منصب نحس ادبع بريعو ا نعام بصح و زصاعلا

 بلاط نب لح نع كدا سدو راريبا نعد 9 لا طوالا |

 مصب لا نم ءابلا ويعب سبيد رب هاو لع ما اح ن ذص حا نا نعسار

 . هيلع الص لا وحلا اذ عارى! هيمي دي ةسرو لذ يضدكَس مد

 ظ وي واعمل رم عرضنا د عرب

 ا الرمز جاي اورام مسار ىلا انبعنمو سلق دعا نع ظ

 نايييررو بق لوس اوو7 يما فدع
 هاب هر توم لاب هه كو بوجبا ا
 م ا ولا

 معوأو قابح نا يدتو نيمو البصل ٠ دنط اكو 0 هدر جانب

 دواد دونا



 فحم

 ١ ناي بل اه يا هدا غيب نااغ 1 رد اتا دوادولا

 مهالص اح ناك رعسا كي در ىلا نع حتتيدالو بدور ل دسش عكا

 ظ صاح وردم خوخ نع دوا دنا ربو )سو نطو ثاو*ذه سكر لع
 ١ وع ورا يلا لان طا ضب لوو هراي يي لكرلعدا

 ْ رماح لوسك يرجو فمع يف باج نع غلام وإن نيبال و

 ٍ وهتك يدعو هدو ب افاد راو نيم مالا وطويل
 ا ا ملال نيكولا كابو لك يلع دال صر ارمق نم نيرع الازد اع

 جامو اوزا تاور ءاور بيار نادارص ع و اع الامان ظ

 َ عا طصزيلا وع اعزذر هس وااو و 0

 6 املا معاون بال طاطا د ” ىلا أ

 5 ازمجَء اخد َىوا زجاح دارا ذا لسكر يبا

 ا معو جالا نم نيش ادار يلع الص ناك ا جوبا تدر

 ا 1 1 تحيا و2 ىلا هركد يوضوعذدا لم نك عركذ ف طيني مبصاؤ

 قط نبا تاد لاح لعوب داع ع هدراع بدن انج سبعا
 لوممرم لاح عد صرال لع ىدر لمي داو يسم ادبعمنلا

 ووو يس كا مئامدبأ هإ عاد نك

 0 ةمسك رد او شمل ضرب د و دارجالا كد حائط لاط يا ا
 : ا

 رع زعمت هادج لد وزي عي رك ادي سوا نينا فا وهذ نانا

 ملول :رحأ سوم نإ ,عاتةرحت يود مح 0 "للعرس از يلا ناك

 - 8 - ده يي سس ل ع 0
 0 هم معك لع ملط مل لنصنعملا ف محو ١ادرحا!زحص- مي او نوملادريو نب

 ا | قريطم الصنلا دازعج اباصادبع مركز مور بلع روع ع



 اب نيدو ندع صحا دعا رم نية عيدا

 | 0 يبابملا هيب اانهذ دروةسرص ا ١5 ردا كانيلا

 تت دج عفا يكب يح يو ىأذ اذ_1؟222 دام مودرن و ويرحل

 اك أ ىلع نعي وع ىلانتالاد نيم قوه نر ماو اناا زين وانا

 رضدرالاو رسوزيراشاو ىراهلا  ندخ جغاقدصو فك مهمل تا

 اهلج ف ىوم ارب نع منع دا كريب يف ل بف مسانملا تب ترو ١
 رلصا مع ورشا معلا شالوابلاه تنل الطوب ا ىلع هن نب #مللا

 "قو لاحد هاعوب سلات احب مادو ضو رجع سذ

 وسيع دالصزيلا كاوا جدع سو كرا اورو كاوا اج جس

 "طز اهتسعلا نينو إنني 5 هيدلاط يا تمار دمي كاك

 دالثكم كد يرش تير نوف رصأ رك اننا مهبج د ووا شدا يدان

 ذر هللا سرا لك ذيل جاو ةعزدوإ لقد نيد حا كرا

 فيديو وزن يريح النوبي ابحر لة كورم يحول لاذ
 ' حلا كوح زاك دحوع تيزو ياه اكدد ه رمق 00

 ءارل ا كو و ميج مدرج, نبا رزيضه وكنا راما الازد رصو

 ةفاممَبَصنا 5 مك 2 قيس أ بروح نع مرح هدمب طبوالا

 دادوباس دح جل لطللا دبع نت راح نب لذ نبا قاتقرعف مال

 ركاز جزا _كيديكت الو نيج ديزي بع ىبا كاك للة كذمّرلاد
 سور الاوح اذا ليومنا لا اما زآو ونضااوعو لاس
 د لثاَو كا تا يسلارحاظو نظاف ىا الأ ختم و معو تنل يلا تما

0 
 00 "نس دا ةعدسي ورلبق صم دحاول نوكيا ليسو ءصلاوع



 أل

0 
 لمَ ديد دي لك دعس احلل يداك يدب ىلا
 لاق نسا بر نع رسولا رح نم دوادوجا جز او رملا ٠ دنواذكح
 اال ىلستس نبا تدار قاف زهيلا ءصنششاًغاحرس اربع نب تلصلا اب ثيناد

 دج ب يعيني سوح بأ « نبات دح عر لع هاا تلا نع
 ديس عنب ا تبوح نإ بوبا نع دي نبا دمج كرو لَه كايخسس انربحا
 حاجز وو هو قادرع تلا دح جرا ترعال ساد
 اهكبام ىاَردك اضم راو ىادضفَصَتاَسعاَمَم
 دج فاين لد لع الص نيلي ل وعلا لاتينا نك
 اكءاظو اح صو عيبعولاب نا الع دك اصرعاظو نك نطادأ

 مصل ل وص ذدالو لسكر لع سا حرب ءايعالازضم انا كك واولاد ناجحا

 ايدل نم 4 ىوولأ هركفادكر ع اناو دوحرلا نسدعباو سلو

 وزاري راجل اذاملا لا هذع ىا يآ لوررروط عاملا طيعب
 ٍ اورج طرق كاد طش راكد يلوم لع وص

 لأ الخ ىادقحدح كي ىل نامل نسي ها لك يلع سال
 مل وماارعاظ املا كارد ماها !بيان هاون. لعلو شذ
 مرطب بميت ناصح دلاو حو دف حلمت وم اا ني
 كم واعراوب ةدعيومو امي ةروكم اقرب يذلا د كسول مإلا ضو
 لظنحلادرلمخلا نيرعمامرش اروع مال تبا كدب تك دلا اذا

 ب حلا) ابا عروايدث لل ,عناكو صاششا نبل ديعس ال ونود ءما نتونف
 لج كاك ب دلل و ردع دالص يلا لع مدعدحا/ مادو لاَسلا 2و

 اًتاووالإَتب طع ناوعورغو وااو داب لول عسالصلا



 نأ كورامناورجب هبا لاقت يب صف رن مالي يتيمه نار ياو

 رشد ا رع وص ها لسكر يلع مال رماد هالوك طر دع سته دله تلا ذاع
 ا : وشو د .: 2
 3 نأ ٌقطلاض هذ ءاجصدخك تلق ناد ماصملا لاكو دامل ص وصحوأ لا لم

 ميل داطص هلل كي لع الف دالوسو طريف تضاتانيعا ةعيما كر

 دي ناك ادام نع حاط 2000

 وصلا اللا (> ب يلا قدم قو بلل املا ِمِرْسَو كرِمرلا ار

 ١ : عاطل ذا نم كورا يني العلا لع دا كم ل15 ياو

 5 كو ا 2 اابلا دعسة يف اتت دحر ةيصْرو انو ضدي

 نيمو ىلا لَك ِسأ نعرف ابلا نب قداصلا وصرخ ىرزعجرع ليمعسا

 زيكا غراضإ اذ صرع سا دص دباس تقي اسما كر

 فاح مذ كوس دمت اع ْيادصق نع هدعبد واهم ازا غرو نايخالا

 قويا هاني ملهراتينذ ني لودلعدالص لاهي ح )دل كسرع
 أ ناو عطغس ندر ملاا دع ناز نا ناوصن ثيوملا اء بك رج

 | انييلارع تانج كك كابر شل عادت هينا كرلادع
 / ابل عربا نع ىداصلالرنمج نع لاب ني هداميإ#يتترط نم لس دعس ا

 5 كني طاو ملاو لعو نانعو يو ككباو لكلع رشا ديلا نا

 | ةوخرتجوا يرطب دالاس وج لا ها درابيل ودع اهاكمنع

 50-5 ىلا هنري لصنلل جور ريد د اذح ماءاساو داع مد

 5 توزر نلاوبع نب ساوبع ١ ثنادحج يباب را قللا سد قالا

 | عر مالا شفويا ىأ ةدحوملا ديدن جابطلا اوجد يع
 | ةسوملا يرتب ءاودلا نب دابعك تتوج مدرالاو يلا قراها دح

 واولاو



 16 امواوف ءاررضولم مب دورس با بد يعسع سلا يبدح جزجأ هاولاد

 يا اضرب ني نزاع ة ام نع سلا ديددح جزع هم
 وو 5 دعست دور نوم كرش أل ب سينزء ثيد دح اذعرماج فمما ل ةسيد عَ

 قى ووو مصولاانص مال ازور يلع مازص نلا ها ىشا وع ةدانق نع

 0000 ا زيلا ازا نع ةداضر صا

 لوف لج شيحو هإ+زعادا فيلا عزم ترطدم يدان سيلانح
 عج دقلوَقا ععاطجأ ذمار اه دمنا كم لاهو لكو نيحتا نم نما ضئامماح

 ولعل لاما ناكل ةىضاوع تبان عدس داحس سم

 اروح ةدانق يطعم ياويل امزواو ملا طاط ار ثاوهنعء |

 محي م عرلعرسا ديلا ناك كاكر كى نأ نع دوادولأ اكدت ٌيَنا معاد

 دبع نب وط٠٠: :.بريح نيس اورلا تكد اق ىوؤنلا نا مهو اسي

 يبشر اه بس ةدحوم ودل كوم غور وإ ضب عر ا وصلب
0 00 .ُ 

 أ ضو ىز لاو دوا دود اشد جرحا وكلا 5 دار ءزيسش ةو ملام

 دياب هوبا سا
 ماجور لعد الص الوسخ قادر برا نع زود نخ اك يمتع

 رصف جو كرا ىلا نعل با ىععوأذ نعرشادربع اذ كرم لَو بحد نع

 واع هب هاه دؤؤرؤ سيو هالو ريف نحو زك رم

 زارع يودوج لامانع كرا جاع كيد لة لجلال ميغ
 موكا !ىليلاز علو لاه دب 2م الإ حالو دوو جالو قاطو

 يمال دلع ولف بع واود ضل هيلو ريس ]كاوا مس

 قام ثول د ماصعلا/.لججو جبع ءاملا هارماظناو رب اقول ىا

 ينم



 هدانخاما ين مراصأم نالع ل عسل و د سانلا انتا ط عرطلا عر

 يبان وعدي ناجل ع رواهوذ ءاطارب

 ابابا“ لوو مسك لغم الص حددوا عا ١ى,نس!بغدلا اح احا

 لف ناحل يهل كىعدي انكىبلا ف لمجاباطرب هذولا قالغ ب طو

 ةافدت ذه هول ما ذك شبلا ارك وسلا كاع كييامجه دئبلا نم

 عبس لابن ءايداورساولاكج اني ما ولا ماع عام متاح تلا

 مح ثداحاا 2غ مر لع سال راو عب ررخ ب فاح مو 2 ىلا لذ

 ضعبل قو انا كا كاعد فادعدي ع اوعودي لذ ذخا

 ثيل راع ترا الاد نيك. ةجا نمي حاولا مل مام ١ال نم

 واوا ىلا نيد كابا دلننئلاط نم صني وتورم
 لاك

 <50 تذانعاامرت ملا ليس يرعاطع يشيد حلا هايج ماسالا
 "يلا ث ىبللإب كرت نيريلا هن ىبللاو لابجلا حور عانملاب هزادج كيج

 دحاو مح اذاوجا عاعالا نا نم ىوونلا لاس ؤلننادعو دعم الاروبو

 طر مالدي خر عادلا ىلا نخيل قرط عم تمددوادصاعلاو

 8 نم اولا ومنطصا ىلا نا اجو دولنا خط سرس
 ل ب اصربال دوف

 انيخلاوركسما نم مولي زا بلناوجج م متاجر دل مطب ةنعنلا ما

 000 مالا جاجا مدبب اناوعرسجو ستديو يا

 وسال قو د وجتياقمف خورب رامز مارال سارع اور

 اه.
 | قدام نان داصاظلا كرف يس اكذع ” اوركيرح تحبمللارابعارؤ نم

 | ويم هاد عسم



 الهرب زو داير نب ةريصلامئاور كيور 10غ اوت منطصا تكول ا قايض يلع

 تبرر نمر ركرا تل لرجا همك وكيد لت اذهيو لك لضم اكركدي
 ملعالسآو للاب بخل لعرب قو نداصح رند يزن وكن وكيد يت
 ا صاع طاب 3 امءاع طا و-0 2 اروي هاماعاو

 ضب هدو زا تلا دال اطالع رول ارسم ىف تين لنزع ملشلاد

 نجلا ضايع يايا يرضاه ضرك« ورخام خبل كالا
 لاق ووم رون ل دروب مج ىلا دادا لف كال مهلا دي ديدي اع
 ابنك صل نس ةء اوجد هيرو ولاعدم موالرساو ريدا حام

 0 اد نياجو بيبهصورمار عبر وو صاد و جا

 درسوا با ها ادراك بعذ سم ماو دولمجناوناكد يس ياو نزح

 ا اكرمللا هر عار د ماما ارلاطغ تلد لورا ءاف#

 يسال هفرعذ نالت نار كبر يخ د١ اهزخأد هونغ

 قة درصوماكتكيرلخر اذ هك دانس

 تال للا دنع لا بز ريد للد جونو يفداك دانس
 ْ انا دحوصهو نع صاغ جل بس كو مدر لعسا لص نبلا

 نع 9 . ١5 8 7ع 6-7

 . دللاج ععان اب يصد ثدطإكدو عسانا ه0 يلع دا زصرس )وسي

 تمس :”مسلا نعل لعد 4 نابامإل ويس يساوروبب طاف

 0 ءارلا كمل كدا لوم نسا وادعد دوو ساكو

 .ةةرتعما أرل نول املا قكءاماهدو قعراولّايا تحال ثيو

 ا راك اد م ترملانوركيف 0 ريلعم اطيح )وسو نع و

 ءاجام اي اوووي ظع »ا احس لوس نام
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 - مصمم مج ,تكومو جحا

 2 . ك0
 ادري لاو ننكاو ىصولا فصلا لس ديلعساطص صا 27 ١)

 نيسإلاب حاط بى هراو ا مسج لع اداع راو يا بلاتسالا

 اص ضال وى يم يبه تاكل 5 ىنلا هع ةدلسك نع دبا نزح اضرك م

 عدرا ةداتسا كونا لا ير دي ملل نا لك دعم رص ناعم

 رباب بهوان زحأ اتت ويب خا تت دح ميرا حاومنشس اهدا ماسالا

 يبا ايلاو وااو دودو مصماجحؤ صل رجوع رف نم لك ريلعا

 ايعرطوا دي دعوا تضف نس نيسلا ضم سد اعام ةدحولا كك الار

 ام ا ابيل ماد ىسادالع دل كدا ىزجرجط الا دام لغ

 اكيد شر ىلا كو نيسلاهلاذ عمدز دزعلا نوف هوكي سلا راسن
 بعدلإد هل ماوررضملا سمليلملاب بطال اسد فيري 2يداوج
 عما مايل تع زدت تلا لكك نما لاذ تكس هكذك عطب
 يلب نحو ةادلاةنيز سما منعمن صرتو نيسلاكم زعم
 اذ لاهم مو كرما يزن ةضنلا نس ليم السلا رمل نيكس
 لا اع نوباججر عج عل هوم دعس جا كك ضرضف تناك ضيف

 ةضجرم تمي اذا م يلع سال ساطع ف سويس طعانيلا جيعا

 ينل اكن يسال لا لد ضف نر لابو نوكت كا سلح ا داو
 توطيد غعبجرع لاب عب ىا نسير طئدض د دب مونرباص|رجبتلا عيا ذي كن

 ةضقرم ءابقو لجو لسور يلع سا كلون يس تناك ةميبا

3١ 

 رملا محا 52 : 5 -

 اص وى يس هن تاكد ة ىو ةداض نع ماحب ب فرطومد

 ا!بعذلا وا طساحلا 2 ىبااَف تضف قل ك5 باسو تيب و ضف 0كميلع
 العلا و وابي الوان انحلا الد الات ا تنطم لاجل قع

- 2 



 تر تاداورلا ضع ْمداَمَو طارح اطار ولا يما ركراح 5

 2 صح ناار مبكي نم ملح اوضننلخ كوي عزا نس ا ترص ةراد مد يلا لح
 كر و تيرم عصخ مج ةآوذن هداك اند ص مط!( ذ سداد ذخ 2وطملاب

 3 هداّيلطم مايد تسلا ريلع د اعالاو لضلاوع ىلا رمل اما لمت

 أ /دالا هم نية“ بخدلاب بالا لاو عادا ايبود ضع ارح

 53 1 كاك ىعحادللاو او نسال وردك ءضناد بعدلاس او ناسالاو

 اننمرإو نويل ل 75001 5250000 اي اركو اور 0 2

 شبا بخ مولا ضضصن نمل بج كاب شل اا ميلادك بعموا

 دن لاذ هو[ يجب ملت سة يلا لباد لسلوك
 تول ماله لج ملذعال ىدلاردّيللاماو ءزغملاو 0-0-52520 نا

 يازين داتا )نب برغل تقدح فها عرخدلر راو اع
 ميشا مب | ىف ديس : ديعس نس انك ننس حلا نع دح لة سطو: خدح تلي ادم

 نيام اطاصا ندا لس شرا اًيدح جزا رجلا اليا

 رت لعن يسمي كاكيزيضؤمو تنك تاكل مدملا يدلل,

 1 رام مصب ةآردص برغر مجد )نت د حدف سليما

 د و مجعد ممر بلازما وسط دهب

 و بسلا وصنع ىدمرلاو د دز! دانا و ككراجلا ادعوا ءاد

 ا مف 2117 يدا ليسا يملا لاك دبلاكاديعسةيبسادبع نبا

 نع ىزمرلاو بدالو كراج ا اد ا

 رساادص ديم ناد رزاجوا ديم ,مموحو- ىو سوا كتر ماب ىاهّدج

 ا لاديولا نم ناكو هذنم ىبا اد باجر بملادبع هب ىدبملا لمملارع

 نى



 ل ا ول تلبتعه تلزنف لا لاق عر لعس اص الوسع

 9 ماو ديالا يا كيرلا هراَتاو ءايلازهو ءارلا اكسو ميملا

 لوم حد لاو ريب زون ةديرع بنولاؤ لقد خاتما ملا ودر رجا

 ضال دقو بعد يساعولا بف كارلا مهن دكم عكر لع دالص سا
 كم رو لم اذه كابر لا صياثو يمص تيدا آل ب دلاد سور ضر ولاه

 تطل اها وجو دف اخر لينا اع يلا ف هاك سرع دكر عزا عيرع

 تحل رو بالاس ىلاو اياه ةدوعسم نو وبس هاك بكذلاب دوم

 تاكل تف ضوملا ى املا نعاس رطل اى بدلا نع كوالا لاس اس
 ملا ديو موحد جسو بزي تيد لا دحر مملاج> نول لاح ده يملا ميش
 بك وو. سرّصل نسل ىف دارك موتا ثرطلازع حيوا لاكد

 أطملاىإ كلم ىرهلاب هدا ىيل الو ثرصلاةديزمَدجَر يطال |

 0 تل عدم
 ميريلعها اص دبل نا نبع نإ نع دعس يدا جرح هانح ناطتملا نبا قدص

 دوي مورلا هه ىأرد ىذلاوهدرامملاودرل لامي مل فلا ديسل مس ظ

 مكريلعساطسص هلل سواد هادو رس بيلا ىلإ نع وورلا ترط نمو

 ص١ داعب مااا 0 ا الا

 ا 0 داتسبلا لكم ندا لشد ا 7-5 0 يمول

 كنا ٍثدحو 3 دايحلا ةديسع ل١ |نربحا دامااو 41 نمراشد حو ١

 مّيادح جرحا فيم دوسي قناهع نع قانلاو ىدم رملاو دوأ د واو

 لاش رّدوزحا يدب نم نينريسب ومع بعل نر يسعولا نخاك دمر لاو دوا دونا

 تمص



 داككسلا الذب تزل ضو نصي داب ترما ىا ملا نم تمص
 لوس ضيا بسس :ياصي كاب ترما ىلا ءغايصلاو وصلا نم اديملا

 دارا ة ىا رس دو تايميكلا يد نادينا و فيس لع است

 تيس فو رسالا مجاور ل يضلاو صل نم للا ييصب عصرنا نظ

 ادرك دا يلا يبحر للا نصب يصنع يو راو وضع واني بهيصنم

 و سل وصلا نم ءايلا

 نيمأوا مصلا ا كاكم لعل سال صساطاصرس ع

 وج ماظل دست 0 اكمل ماصلاولا ةرضامجا ها و

 اكيصم راكد نواف مس طاص دال لس تايم فيج اا ابو ىاأضنح

 ل "دا ل ٍنادلا لما سلالم مهوسليحاعتءلاةرجمكو لمن موا مم

 و ءداخا جينا ل نؤمرعم مو ءةينح خخ ارع

 1 لو ىف رسموا مالك ع ن دال كس و هرماص ذبول :-

 "تاع الونيس مس للى ىا وس مالكت مو ننحرم فيس اكو

 كيوم مالكه نينا سلا ده غ دركي اركي سان ويع
 نا |زرمدال بدرع ٍثددح اعراب نول للك لاكلإد فعاد اسوا سس

 طمضو تالا عمون حاهنع خ كاطملا ديس عمد دقو سولا

 قبلا كيرلا ملم كل ن 22-20

 ةلمل اشرح عزام عا نتدحلو هرغو مسدبدح ع طار أو صلات

 000 هي ىا دانس الان وعمبو نابع نع

 02 لعمال سالو ردو ءاجام 0 بدلا ليصأ ايلا

 دز مرصع نركب دكا كس ايلا عن دح ىؤاويل اضمن نع معد با غص ىا

 تح



 ةطصاءموا يسلط اعامرملياع ءلطعو مو ناشف لع هبا لحد ىسح

 نيئسالا ومو لد صو كاعر دلع ناكر لوف نان طضوعَو جن ااتلطمبللا

 كور ناكفكم لد توم تلد نع بال -امملا لانلا_ك دلو رام

 امهباصا ضفاف َترمماو ٌساوطا تاو باسو تاو لردع سا اصرسا

 هءارلاو تولاجي ]لامس كادوا د عدد تاك روما ليو تب ني نع

 انيأ اعانيلا جزا لة ماح نع باج وعيب اسل ينط نم دعمها جزعاو ين طا

 لير, تيلعادا نيب تاد ميش مرن حاداذ لسكر بلع دال بالود جد

 5 لعلب ماَحيرط وتو ضرالا سم كرا داو ضال #

: 7" 3 5 
 اتتيلحامجل م ملع را | يلا ردد داك لاك يبا نعد ل نبع رعي الكلاب

 امل رز نضل هد دصلا ضوه دنع لة كوبل عطوه دنع ضف نم
 وأ 1 3” 11 :

 أرنب ليناسب تلد تركي تعض دنف
 دى اللاوو ةدحولا منبر كب ب ىو نرجحا يس غو بلا ءدسلا ةيدح

 2 أدابع ىاَريبآ نع عيمرالارييدح جزع يراني ا بع ف ةدحول ا برج

 7 0 جرا دل دال ا دحر نب سادبع هدج نع دسم اّسدح

 مان, سبل توبوا مدمن نخ ةباعدع أد ماع راما

 ل ويشمل ربا ة.شملادحاواولايدر ذب مآل تريلا وع جا جاب لص
 كرم لدا ليسن ب نيل السنع لولا ناكويدالالينرللا) ١ اجاهد

 اتعامس اصاؤ قدا دكوؤت تلا زعبل قواك ماسلا بنر درلأ نع

 اطسوموريبزلا نب صاد اعرق اوربداكذ يس اضج 2 فدحد صامل
5 

 و و ض2 نول اا[ دانسالا خرب ١تاساراصلاَد

 ثيرملا

 د ل ايي يي يي لاا - 0 0

 دا تبع نب رخل نا دوو ع زراف عااد دح زعا ايلا بوكس



 ”افبعيو دابع نب بحزم دخل 5 ليج دمص خم ريعسالصنإا تجي دج |

 رج حل يزرللا نيام اربع حاف الرع ثيزالا هوكي ف دج وصتبا تشم دحلا

 سالصز لا ىضالق نيدرالادانا طريف يحير نر لركوب ديسك داو

 مسالا وبل يعج ديرما لعل هللا ادلب ءاط بجعل نب لير اع

 2 نا نيل نارك وذ تسلا لة نس مالح ابسو د رجلا اعله يلع

 دي لرد نيل تمم لل قررا نعي داب ؟دجج نخيل ىلا نب

 اًمعانكما وج وح دج 0

 لا نع طولا م5 دوغ نام ضاولا هنو رتل هن صا جبع د

 ىّبناَ انا ا ا لالا ل

 تيمون الارز نحو مبا صر ىسنا فز لاصم هوك ها لمد ا

 ظ وضل ككل ملا سنديان اللاذع نع دج هد دبا صل الللي نع

 دل ب نزلا قالَ قاس ماغ حالا ثرالا هيو 5 و معاصاورو دخلو

 2 ادعكم وت كعرددحا مد مصر طع ماج هالوك ناك عاسنرشبا

 كانك رف عر ضان طسيو ىو عمال زعب هاواي دلو لولا
 ىا رجلا للا ضني فا داراد عا اصكّملا واملخ ىو للا ضو ماك

 كتب إم هدرع ان كو ردايح هعيل سلا هربا بملعب

 هدرا د طالاوهو ريع الع نمضلوا يي تشاا رحل لع ءاومسألا

 2211 0 1 1 دور كو يلا كصو بيور مالا

 يما ولط كا نيملإ كب مصفح رجا ىو تان وتتلا ب طممستح (

 ابار نع رج وهو زل اعتسد نكماعااع سرس لصديلا

 هتمملازيضلاو ريح سلوصالا ناساف وإلا ىلا خيا ذي

 ل



1 خ5 ميت مع صا ملاصعلا صج ةعدتسملا يضل ل كيم دج حرصا ماع
 

 ”ئشلا وانه نضل ا را بسحب حسك طعس زيا زين

 'ء كوسا دد_اذ)ج شحم وبلاش > طن ب اذه منج يطعاَدب والاد

 مم كات دحام مصيب يهزو هدد تسرح ريلعر ردا الصراط

 هلا جرحا الص مريض وعي صب ةخيصنح ادد ىح ةنيديح عد يحلم دح

 اكوا نينه يسرلا حو رربا عع دولا يجر صحو بي نب اهلا نع

 ردم نير د جاو لالا الا كاد ورع ككل عما
 طار زاك ىزحالا ىراهدجا ومر مكب كادامزب ءرماظللا مكر 7

 ع رماظو رطبا دخ ةراطلا ماصلاغيو ميا حاصرلاو فداك ف

 اهدار طلاكديراصرج ع زمالا ىواعدحا مزال ىاط دامس فراط اا

 طلاء ضخ سار هدرا نعد اخ حا و تماللا هنت شرا ناتج اىّيعا

 قرضا مج تلو نياط ادسالا نم قيما منزلا دارا كر ملا

 طير زحاو طسورا دحاو سبق دص دم ذوزعس جينيا ا زتحا
 اذه ىلا ادد صلا لرد نس ني ىلا ذج كمل ليد)_م اك يبدل
 هأمسو لجر نع سراسلا نع د واد جاد عرو قيس دحا سقاد دمهم 0

 احم هلعر > ىم دوا نيعر د وعد حا يي رماط 0 لع س الص هااوسم

 نوقع

 نيم وي. رناذ ماوملا تريلا »كر نا لمحو >وادول نار مرا للا
 "اصر ك< قاض رمزا ءاعترجرم يب هيتس الر حاص هركد دم و 6 دلل بح نوم . مل صع  لا

 سالو امرا قاَين مين ذي نم لد غشنا ا هابل

 امتكنو وادع نيعر د ىهد مربي دا موروحاط عر يع مالك

 لمس لرناه رحل عجن اصلا يللا لكم يدلل مهراوث كانظاد

 مدا



 ف يكمل احا ةلابامرخ نس و كاك لد دسم مماب لع سالصرلا

 عراد نم مقال عبق رد جريصاتي لا و ةدورصلل_ذ عاام نكي دان

 يراهلاذ حودام هيثوو الط اج كيادا لتيخو لد رتتيطج ءارضاو ديابللاو
 يا تساي ادعس اللورد ايبع الط فوع إ-صلاةبكاتلا

 نلقى 0 نجح ءلط تممس ىناالا عر لع مالك هالوك ع شب ل

 دد واو ولا جزع رك > ىع د رحلا» نبي لحس خا ّم#ملا

 ماع لص للعرس اؤ صدا رالط نحت دح نو ا دخن احا نعت

 مساللو ص غم ءعصو تايلاند معااه دحا عج كناعرد نيد

 ةضبلالع مللي ءضيبلات هيام هنارقم ميا كرا عر يع سااص

 ساد داع جدلا هتينت حلحرج حيد بلا و اكس ازنلا لص واني

 فدوة وة .: اهلا كىشاراالع ني ىىلا دو ضف مباع طا ذب

 يك ان دحر يعم .- هانم وجل
 تعمد 57

 م ل> >لىريلع هاا طيلا تاكا ب سنا كع عرخرلا عا باهت
 اكدرامزص راهو دي دح 2010 نعّردادر 2 عمم لع و

 رام ب نا دحال لخالد ند لردع سالص هالو سل ةرباج
 ةعرص اك رعج حلا اخ مل هر وم اسر بأ 25 :بيجاو واللا

 22 ادا بل ضيم و تفل ساس اد ل جريالس

 ”ماوررلاذ مانا بدلا موس وءانعتفا رعب اع أدل هع

 د هاذ بخع يزل عع ىلل جالون دال ايو هوك لك
 "نب ىادوف ءريعلز الامال وعردا ع مدع ردا ليج لمح دمج ىلا

 سل الذ ىترلادبعرهسأ يتسم مد روك صنم هنن

١ 



 بكملاررب السلا نع درا كاكذدال رست نسا ذوحعاربخد ربح مكب نبيهم

 يتقن لاو كر ّصلالع حر يلع سال ارسال سدني ناك محمد جدلا

 قلو ريركا ل دما سما بدلا لسكر يلع ١ لص سل لوس ءا ين نرمت
 لوح داعلردم ثيرللو ىم سا انمآ ناكر الط > نم كاباهك» هراسلم

 لضم زاكي داع نموها خلص انوا نجوم كب لضداف ريب كسلا

 انعألا_ الخد نم لسوريلع دال ونالو ةيمزج يمك يوب كت نع

 يشل واذ طا مدادر دع ىلعا ضو 70 نايفس اراد لحد نمو |

 ىهلحؤوال مهعوال جرا لاو لك يلع سا ا مالو دا ككاو زطقرادلا دنع ]

 9| هه هادبعو ءذاص نب ىسيّيجو لطحن لالعو ديف نب تسوء ملا محول

 او نك اذا 2 ير يلاو عكا هزاع ص او دبا بدم نيدو

 0و لتضربكا دان تحتم موطدجيو أو مولا لادو هنأ وزن

 كرك نعر رس دايس دا ور نم :طشر اال ادع وتدوم
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 ا بوسه وصي كاكءاذمالا

 الييرمم بدوا ةدصم ثم لسور طع ردا ص ذدارببس حيت ص درادعالاببس
 عذي ها ءالومرعاوالز نم كو ل اكرم دنس لوم رعم كورا ضنا نع

 ةَيرا ل تمف ريلع ىدىصاكينسد نصين لاو ظنضيتسلو لادا ماعطدل نصف تيت
 طّعسملد نك نيزد ابيب طالا اعمالا ست معامل ديوس ومر دنا ومنا كرشم

 ةياملا ر 1 0 5
 : اك رق نيملا نضواع واو تال وياماو رداع 2نلتح اذ دحاو لمت مرتع

 ل خالك هال نمي منام رداع ةردابج عاما ناتي سنودن اريف للا

 هدحو كر لع سال لكم ماطر ةردابع ااوبجو ةزحلا 2

 انو



 منبج الا علا دانس حبق سوئهاعال بست مزمادحل وماذا ماصار
 انيصزضر ملازما كلا ها هدحو تندد يسر مدماادخه طظابتدا نك
 نع ديلا اقع دباب درع ىع بيس ىلا نا كورا جبهة زوما

 درا #را عجيب هدانا بمكلاد تكول تمهد للفح بيس ةزمبا
 انوي لَو ريلاداجسا لحا سا ج جت اق يي دروس دا
 6-5 هرغ نوكب نا لمكد ةدكود١ ممم شرمابللا ناكعراتم اهدا مجالع

 1 رة اكسال ةرواباو تاع نب ديعسداب ةلاش ماع نبا مرج

 يكاد اكبيصبتب_زرسلاو بارا درع د يعسريلا قييم يال

 ةبجرب يرش ن5 هاابمالا فايف كددادلا د كسل ثنا يابا ١

 سو ير نم كلل اك 5 معاضد ريبزلارتت حمو ةريوهات ا 2ددزاجلا

 دات سرج ىم لعن يدر داو خذا ذ لد دن ب ثنا دع بيعي هب فسمي دنع

 انام مم واو اللا تاتضرلابيدع كرم ةرو رمز ماتملا هدب ليت يمك

 0-0 مكمل هاجد باديمس حصانا غل نتخاو كف

 للدليل عككلاد زطقدادلا هاجر ماوملا رنرلا له ذازبلا

 طلاب يذلا ا لالالا تنلا كددالبلا نقع ككل ادرك ببر ىوتَم
7 1 1 

 مح ني دل سيجد نبال مالا هكا يلج شنع بط يوجب مس

 موج ليش لاتباع معاد ككسرب كك ىذا لسكر لع_هالصر اح

 رزه عال تبني ماذا تاج كت بحت ل بفن ذن!تش 5 ماعالاو

 ملل نباص صداع ردع الحنا قهحأل عرف كيو توها دع

 صم رم كو مرسلا نا ام يجرد حي لمح لات او ىو رست ىذا
 مءملَع

 الص تملية لسا كن عرماهذ لططحىال ترج ماع 2ع لل عسا اص

 ا



 ا دصام نسر دص 6 دادنرا لعش 7 دّيرا لطع نبا نااظلاو يَا دو مالمالا

 نلّتحاو مل يلعس اطل دادورالارل لصخ كرازوص وريف اشاد تريك

 ادحرتياعاو مارزع دل وبعع اطيب )سرس نها ظلا درس لوف وربا تنسو

 «ك نا : هويت 9
 | قاع الزدا تيح سلا غسصاصتملل هدد طخ ضو ىلا لاك ليسوا

 امنياوا ب ناكها صف لوادي الوم ناايعرحأ نيبجو تب ءوهو

 ْ لاو نك ادد ورع ما طالامراطا 7 وسما ذب تاريخ نمر صب السك نا

 يلا اوريرازج ماع دودحلاب داخل نم علا علنا نم نم بن ينحل ينحلا

 ابن رض دروع رشا كالرعا ظن ءداضو يشاع تلاقتو هيوم

 قب م مطيال متاع لا جراطز جرش

 يل نزلا دن لح تأ برجر كن كيغكمورعج ين يوما ا
 ةيرح دان نارها زعاناو ةوعَر سس كد وتلا هراوتن ءاللصلا

 انت ذاكاوكَيمَرلاَس دحام َِت 2 تس نقد و كتنالع

 . توريد اوه وبا ميو سنا اكس زق دحرلف مده ٌبَحو تردادبع

 ل سلا

 انوا رويحلا 0 عيب ثنيدتلا عازل رحل 2! داجب د حولا نم

 الاي لا ادد نيب ىلا مدت عادل هزني لو صال عبط و ماصهالوق
 عامل ميرنا نورد وحج رقع دا لس جا دوس ماغي شارالعذدا

 يطا ولما ماد وسر طلعو ىلع! حدا لا لح ا ا

 ديفو قولا هراتضآو ضايع زيان لإ عديل هادم كا دنع تناك

 ناعز نال د0 ركع ١ يحد نيحب,ت ارا ا تماما نا لع كيد تيدا رحاظ كا

 نايمزو تالا رص ناالامدلا ماع ناز جارد نوكيا أرح لاحلا

 وكم

1 



 نال نت ل َوطنملا كاكأم ايلصا هكا تماحدأ وس كايتو محا مَآ
 اهلا كورلا ىظ ابزعزعنملا ضامن ولتسونيتم ماعلا تاك ةراحلا

 درا م ىلع شرطا صو ايش درر اصع لو دام الح ةرداور يلع لينوءادوم

 يود يزين يزن سوا وان معاد
 كوضللَإح_لاو ينلإب ماردالا نان مارعا مدعاع كديالاعدحارن نع

 انوي انالع مالا ذإ ١ جايا خداع نييدال دل كيزملا نازاشاو

 كوحبلا قس لل ١ وصح سبأد درس مور يلع سا اند وكببسموأ مارا مدعرربص

 0 0 : ل ١

 . واع | ليوالا هدصف ناك ءادعالا ييبس ميلا كوصولا مدع يبدو ىلا ضداو

 رايت كمرلوزحد مما م يفلان واج خال ماء المالكي ملا

 - نازعم سو ميلعرس | طصربيلا اكد )ريس اطعأضم ع مر وكم لي معو ام 0

 0 رشاش هاكو ضم د ناكمم طلو وبس عالم ىاامدحال

 و هد زعتر ثور ذم د يلح ملول عا وركلأمضمب هاك اصب نب نا ملعا
 ٌىصب 5 112- : :

 أه دبجيو ءاولعلا نب ىّئمنو ءادووس مار دعو كم اليخ درا قيطلاءامؤور
 ئىء 5-- / دسم 3 2 1 00

 مل ]اناعاو ىضا ىا_لاق امني جلا متو زل كد و هوجاث ل0 عازر ع

 ابسواووحإل و لعاو زج ىلإ كيو ماد نم زعأ تقود ثم مس هالو ماك ل رطصل لاَ

 باطلا ل 2 0
 َفايملا ناب مرضدفت للاب رداع معد كزررلاا نا ياها وعأك

 لعوب تدلل مكيجرل مشيرا مالكم هاث ارنا يس ماك عنا تامل

 لقا ١ شار ضماع عطل لور يلع سا اصر وسو ًِى ىأرعيئ الد

 ا ا ديم ووو 8
 لاح رو ءادتيم مرايات صح ىو طلاع لامع لسانا و :واوه

 تانساناول رسام يزهر ضيا معاد تاكا هوما ئرلعسالص تاكا
 م -_ 2 ك : ا

 انه يصوم وج طك ىرورلا اعأر اسوا لد رلاما َياورو لوالاديودو

0 

 سس دامس جووبسا حل د(يسسيلا |( لس سسلسسا 8

 - صج -- سال 9 ههبسح
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 قاف( هريغرو بمصمولايدادرد نم ءاطوملا ذ هقول قلع سيو مدت ا
 طاب )وكاد واهس ود لد عدا صا لدى ينو بابوا

 متاوونجلارابد كاكا مرغا ةروصاع 7 و 0 مكرم

 101 بدون ادجاع يلد هيض: ةيجيبعز ونجل لدن رلاب معا
 اسال اذنه كلام نع ةعزره هرب ب نط نم كرا نيلا حءاكم ل كف يَداكن

 ا ترند تدلل موضح ميك عسا لسلك
 1-0 معارماو ىواهذ ليل مارا كو اممكلام

 هللا ا طاوومتا انصار نصب هسا لكم كلام نع فسوي نب هادبع

 كس ئدتف طا وردت الو هوا كاَعرمصهدعورتق كوع رفا
 نيكو نا زن نم جراضرم ال نظم لوملاادح ناانع ليد دا رغ ىئامبذ نكي له

 هضاللوسو لحد يداه طاووس رجل طبالدتسم
 اذدنع ءوبجال ماحالا ماع يجول دوست د يلسو راس ريف مون 0ك لع الص ظ

 جاع حول او ماالال شع مدزعو الا لعند نملة العد جا لعد ظ

 قدا عرب و لاَ .ادسناركك نعلن

 للحد ءاوسجا تلطم بولا دع واتا هزم ضروب الذ ع مالا لع ج لب

 ف درو راكبا مؤلغد دامو شمانح وير 93 50 1

 و بوحولا 00 ا

 | ةلبانحلا مزعورعاظلا لاجل او ىرعرلا وزو نا لوف وحجر بعيال نم لك دع

 ' تبالاقو تاّميلال حاد ناك م نحال ةرركتلا هكا ىو داني

 رح نأ وا للا هود[ جول لولا يبان دانك هازل ادبع
 3 | لالصرلف دج صيلاصخ وم مزيت كم غور يلعسااص

 رعاتسألا



 مالا و لاتسمح ماص نزل اهبل وح داو كيد داما تهد نعاس

 ايف مسلسل نيمو حد كمطخرعجن يملا أبو يكمل هااعاومجج
 مال مالارادّوس كم ناؤغ دلال د ثلا ز لاف ىوؤملا ملال يعرّف

 دقو تا نانا ناذ الظن مالا كوع >2 ناذع ىوارطلا هروصام للم يملا

 انور ولا ءدالرِع ضو :ءارزولا هروصاى كماغو ىدرواللاو لازملا هاكح

 ْ لطف هر لامعا اخ ياني. رصف ءاعالا كوع دامآو نلاخ مناخ

 مَ يعادي إعمل ١ وها تاودلطبا
 لال ثيحماصملا وعدو فوري كب ده هاو نص ع ةدادز يضل و
 ظ اسهب هالاو لكم نكد يسوم الا ناخب ضيبلاو هزيل اذن يلي ورو تمايشلاك

 ا روم وازنضمللا تح ناك هاوس الا طع دمتيام لك اباد

 هاد ماصملا يداي اننا ضال شاداع ضيدان ةوسلتلا
 تبرع انتى جاض دوا ارب! «٠ ماك نع تو اذاخن ىرجيا لهب نهرجج

 ركوب اع نع كرس منن صا دبع نع ان دح لرد دزيس يون دحداشم
 #0 و 0-0 0-0-6
 مهاليع نب دان دحرو داس الا يدوخ تالع ناو ءلاحلا ثق نوخ مدن 9

 لخ د لاَد ىراضنالاصادبع سا او اج عبرا نأ عسي راس نع عيكو

 * 3 هكر لقا هصعيعوولا قلم ودعم دلو

 تاكو داوسلا ىبزا وجا نيران ادن عج كلكم از اسم
 هال راس ايفو كرا لاو ضيبلا مكب تر يخ حا نم قيل ضف! ضاينبلا

 ١ . رمز م ا - 8 .

 *” اتداراح نم للا مرسؤبو نارام ناس نالجد اولكر مَا ران

 مى ا # هلو ."2 : .

 باد ااذهو ورش ضمة نواراداو ثيداحا ف دو هاو لب نسا

 تصورات ناسادصتملا داب اوأ نم نيس بعل اوال حا ضمد عددم

 يدك

 2 اصح خيب



 وايجو ماني وق دانتي ءانلملا نيب و ضيملاول لى دعا اصر ال وس ١

 !ىضبو ءاملطا دالواري ثرصم ورع نكلاوهددةانحلا قررت نم ىشاراع
 عليل ل

 معامل تناك )ىلع مااا ككو دلل مر جواس ىشاراع

 بدت وطبصانع عد يدل قو ناقلات لي فكر تاتش
 كنا خطلا كيكو يقولو يشم تاره بيست فاو هر لو ازا لع
 يع الص! وو اك يعم كر درس نبا ٌتيادح ان يلا 039 باو زيا

 هدانا هديب نيبابضداكوؤم اولا ببي هاذاتاد ونت ب

 سهل هتلاطع جاما 1 يبدوا تنيبام قرد صللاو دواد يلو ريس

 ةككييلغو لا جونزكم الحد بيسي ىإ اورو جاسلاب هدلنل هيلو بيع

 انته تماوشءاووستاد نا دعوا ىدرو ءادوس ناك ءاع تاو

 5 0000 كيس
 دواط اورام مبو عت وم نع ةنييغ نإ ىأ كايعل ند جرو با كلا

 هد زحاريشلا قروالا جهد إ_اصوا ٍقرولا عياب 553 تايولا

 منع يور ذك مو نبل مب توحيصم تبي باو ترغب ع مج الاو اسم

 فج د اوعي الاد وعدي م جداد وسم
 انتو يلب دج هر وام لحا مويا حو لففلا لجو هريعوو يلا ماع

 110 ل م
 كيف داكن ا دادس ابل ا سم نعجه لناس دياذرَو مس ياه

 آو بعام كاك زر زم اب كي كب لور يطعسسالسص نبط ةزهسض
 اعطونا ذ يدان ياصفل اك نت لا
 وكلا وراك هاو: دا عوريعكيبا بط يرام أ ءاددحس

 ضع غو

 ةهسسيسسو سو سسوس



 | يكماو وللا قاماع ّامعلا نعجن 2رو ءا دوس ا صعن يلازم را

 توك م دما مرءان زيسلا«ذحو 0

 وواجب ذي سنويه ثور ثيدح كرم لَك معان اوز علل خب م

 ماظل حو مف عيدا ى ادلع نح الا يطا ذ عا

 نعاس اولا قب طم لم عزنا رسما مك 3

 طربا لوس ل اضن ىناكلد هربا نع نيج وزي بنج دح ل هذاس

 اهنوط لوقو زتكويب ١بوط ار ادَصو ءلاد ويس دا عيل ورز لج لسور لعيما
 باوّصلاوعيو ضايع يملا لاه زاب .طجخذو عض ركاق نذتلاب
 بطيخ ناك اك ينو ناوعيخ يليك عاج داوم بدو يَا فورم ا

 طدادردوامسو ءاد هوس مام 2 اريل ى ناو ءادوسرماطبو دهسباش

 د را سل كاع اوبس ترج ور رانا هوو

 اهبل وفاكلا آو ىلا جوس لع واعر ما وع و فدك الكنج ناك

 | ءايقرلعو لدرجاع طب ماد دم دروع ادبي ناك ى بكي آو نكيديماع
 هذها)ة اص دعاس تطمح كل مل ةرّوصلا» نكي تس يايا

 "ا زاواتفن ابرج الق قحاع محد كك بلا دلواداكوملا وص
 كاتيا رجلا دزواكى ناو! وا6 يح هدا وو ليما زخسا مهلا ىريلع

 جلاداو سقت يم مكر كتف دال هسا اضراب نام

 ويوصل ادزعنحالا لاذ هوكي ةشاعاو كنق هات ازض لصالة نعد

 واير وسو _دلاطاكاو : طال اينو امر اوردللاو ىلا

 لاق نكياو عواد توي ايل عمدا هابل دع
: 4 

 ع ل0
. . ٠. 

 كم اضع ازصيبالا اك فاو مطاع 2 سال امن اوج تس دطا جكوولا

 ا



 ؟تدح رانا ادعو طارجدت هرقل يضمها كس نارها اويحا وب ةعراع

 طرّيلاع نباو دوا دوباشدح ها جالا هاردمؤار ير ط دلاريع 5 ىح

 ربصاديم وم ةسارس لاقرب فيلا يرن
 00000 الف تامل امين سهاد بع نيل دن ربع يحد طا

 0 ارنا مياودر شنب معاد غطا اص لاا كرب نس نلننع عااد نع

 كصضبلا كوستبنوملا ذلة واللا سين عدلا نورط كيرا ىارتماعءددس

 نيود شارات هاوعل قو باجر كار صرطسر ا دا لطب اب ىع

 زل سو ريدي نيبال ناهز يو نسل رزمك بط كدت كتم

 وش تحجب ينط وح لاول ىزولبا ىبا دوام لولا يصؤضمالا

 معي يسطع دا اص الاسك اكن يكرر إل لق 0 مالسلا بعون ظربشا قَد

 لاَقزكب باودابلذ ىو ارو نما سوس اداع مماملادوك يدي ل لح

 دبع اك آرب ووو ما لاك اذ ناك سوير كو ناد
 اهطتس, را عوبا مالك وف نياورلا نانا نطعل كل لعب زول

 ماعلا نرط ناد وم كيا قد نوصي كاس دي ب مدا تيادو

 مع اماو ماصملا]تمح ذك بع مالك عام ملكنا جاد خد وح نيرسكا نيد

 550042 ميلع_س السلا نا اريج دانه ركلات كم لَك د ماالاب

 ِ دوأاد ونا زا دقو ”ةالعع نع مايل يانا يحاوينكع نيبانايحا الع

 ا اهدتبرو جلا دبع 7-5 كف مزددللا لمجأ ص زيوس ات: جال اش صشااو

 ٠ْ بأ ويرون نمو ادي نيبال لس ريلع اان ص ا وسد را
 اهرط لروما رح )سو يلع سالما مدهجد سا كاني نع بيس

 .“ , 3160 لا د
 ْ يدي نيد اها احم ٍتاد ىسيق او يف لاق سلا عرس شيدر يبس اع



 دل را نع ىدرو كم لك سسك الاتات نم دحاو كب كايتالا نا مدربا طخ

 ريب يالا سبيد د ماهل تحن الإ بلي ناك حسك دلع سال كالوس
 / علا( تءايعااو تينا ىبلي نات ادم انما لا تعز دما لاكن الملا

 لاقردا ناكر تدع نم زمر لاو راسا وبات تيكشلا عزو واهو ظ

 اكسر ىلا ٍنيكدملا يبدوا كيربام قرد لوي لك لع سالص ضال ويسب ل

 مراعلاورّسلا نست بلطتو تكل تمم و رياصلا عنو ز ملا الو ٌينوُسلا

 تيار حنا نم طرعان تاع ندا لذ لسوريلع سا اصزبلا يوم لِع ناد

 ا تاع صحا لسكر ريلعسااجرل كاكزدا ميوركذ يوروبا ومش

 لضرملا ماكو يبن! ذرشمنث ا طب وطلاو عيا بستن صا ناو

 تناكدقو معاساو د وصلا ولاد ريس نوم اتلطعع ردد أ مسن اك ءاخ نا

 داش اال شارلا ني اوبك عا هش مضض عار لستر
 نيد طع بيرم درلاورطا نع ب اناهزمصو مورا ءاضم كك اءاضع

 | ت”متالبا لانا انارعتت ادعاق كورتت داكيكع ل سدئإ رس رو

الج دارصواهدوب ايسكو دردأ هت نب دادس
 اهرد دج ا يلع 

اخل املا للغياب ضد( نكي ايسكيب
 ًانعؤب 2 نب |لادالص أ د

ا ايدام اعز سب : عدا اهفالضو اصعب يق نم
 ولا ايل

 تامالاانصْو شوك .ريجلاو تلا باوهو امرضن د: لال حاذع

 7 كاملا هرورلإد_رلع زيتا و ع بادر داّمع الأوس عسا

نخ هنرى .طجلاو نأ جامالأو اموال نم
 211 ”وتملا ةرصرلا هنع 

 2 امور ظفلا رشا مين املا هذ نعيد امنماصلرو ا ذكي زوك
 ما

 هذعرايشوا نمو. قياه م الحا نم 'ناكام امل وريبس سناك لزانم عرس
9 

0 



 مسار رع رص مالسالازي م صد ضاماعر دروكذملا عشا 22و

 2 ئرطاو للا ز هداسم ولا هت نيت ايا هكر حلا كراضالا

 تنسو نوما الحا اخيد تسمن تايلور ذل نع ربل داع علا رج كايد

 باو ميال زعل ضاهر عنج تصاولاج عصاو ميد ضال قرككدب
 ” صا رح

 شرور يمر غر لع الص ها وست وو دعا نم شارع كك وج يح

 0 ء.: لاو را لحال د ارمادا لاني >اوعستي هاذف تابص مجاب
 تلو ذيسزواشلا عودا نيو وروي دج فال مرطب

 ضار «زيفادذلا واسلا بث يف 6 ماسلا ضد ناك اوس نضر ا

 دب يلذ رحب ماين ناك ا روس وين تريح يمت ني رسلا عدلا ١نويوع

 اتضات اهس د او اوس او ثيح انشا نع يراعي "صان غاواملا

 لكالم!وادوساويح جم جرار غزل "طم ينال عابم نت

 طع حن عينا نم اوبال لريامروكذألا عجرم ا غرك قزح

 د (منعأ ايو ارح وظ لعبا حر ايضا ازجان تان صلو ارسال جيس تمرح
 _ 1 قواك الا ماه دادا اتم املإب زج الو تما ابها ارحاتملا

 ”دح ري( ناد ا لنيك يلى تسولا خبرا يروق نع سته
 لاي او يجاورد نايات ل 00 مولع ايس الالة رئاْضلا

 ظ ربل ميال ىندلا نيكا نيو اختل «نع نس ىلسملا لا هيب واع نع
 ا رسولا مد نصااناسج م انواع د كلاد كتراوؤلادهو

 ئ ابننكمم هيلا ونرجو لاو وزو ةداالاو دلو ةرططاو خلاد

 أ هسادلا يزيككململا خرط زيكلا قت ا دلو تسع تيري وج حسا

 نعزي نصل نيكي نيك عدس كذ لهل ذاك
 بامالص ١ |



 ا وضي نم لوسكر ب طصوأ رات هرج نصوا سا نصي ذأ ابلاا م

 د رولا اشم ثمن عضد تازصلا ور امسالارل تس نيب لد تال بكير ع صو

 نطو دوت يحن ف ليطعتلا عا مزنم كفو بشل سان شا

 لش ءا نوه ال ة نمو طن ووفاة دلل اخ تاون داوتسإك ريبشسسو
 سدا لها خاص هدقتمم ناو و رمإم نبت ورمالكى سا هزنم ا عيوللاوبف :

 تأريلا يال يلع .ويرغ يتلا يتلا نشل نط ادويه تلسلا

 اشالو_ردامرلا ناسف م مدالاب راو لضعالا ءامالارلا امل ىباطم نجد مالك

 الب د اًدْضِل وم ىننلاو ىزلاو صولا كد نم نإ 0 ---<

 كربلا لص وق كو ددصلا للطن يف ارض دَم «ديددا لكننا ون
 رمح ونود ضيكاب انصدم نا تفص ا ضو بطعن يكل فص هيب نكد

 كاد ءاوإدريجق د ماظجو د مرك كيدطاو هك ىذلا عدبلا لافي

 دنع دوما يروصلا يسرع رايس ليجحوا مانملا ثردر كر يلع سا طنب

 هيل لاك ءاصاملا سوك الم ليكم توكي هود لامخاو لاا ارا

 2 | لجدة ضر اير نيدلاثدايمصاو كيسا لاحاب معاساورديلَجو

 ءانضااور دولنا ءارص عا ىملنتو ءاسيلادرزمألا ماماو دشن لب جب

 0م ونور لاتنام مهفالح و ملاح نا ذام مهاعتدااقند

 ءلظنعبرماربع ىباعا نايِتسيإنتدح عيار ف دح يحب نسوي ثلج

0 

 كمر ةر وكلا نع)لادبع دحوخو ىراضا0 الطرب مل علا نم لوينمل ا زعب

 رمل اكراصنال ان دم ارواح حا نب رلظنح نين سار رع ني ناهس جلا ع وع

 3 دال دحام, بش يح للا 'ءتالخ ربا رح لاو ليشمل نياي

 يد



 نعاني لع رك الم ارفض ءوانجلا لع سيتي لو دحارفن ىسحابج

 مر يلعردا امص نيل رسما كرد كلج با نع ىلع نبا ليوم ىا ركع

 ثونئزلا لس دعس ال نيل نصر متو رضا هذه كرع 3 كفك طخ

 0-0 بيمعل نوب دوت نعيش 4 ورا اي راضال تس يصداَو وريف

 هيلع كم ايوا نطعتم .:اط مكرر ١ص مالك يزعل ة دانس لان
 نكاد فنا با باسل رس طي ع سال يب صو ةراصع
 2 فدا ارتزجار ا لونغ اطلا غلاك وكي حاضال نمد هزي

 دعا هرمطواضا دنع نيدح نو مع ميسم وندوات مخ لنطح

 امص د ييرعل ميال( رج رص وربما

 دامض همز مو هر ائكحاعلا زيي ع راصملانآع قبلكدع راصع دي

 كرا كرولا نع لوفد زين ولك ءاوسائا زد نوكسو طولا طمإلري

 0011111111 ب ىاددقو

 "ربا ل ريع الجي 2 موسي طلع ناهس دع دو نيمار

 ” او قولا مدد وركي نالمجرم الدوداولا لا ةرع سدو راك
 ينشئ عبو و لصالا ذو (ذ نودوو ويطل دض جو زعولالصالا ع

90 1131 00011 

 معريلع سالص الور آر دصو امام بيبسي معاش

 ةيازنس | امانهدازآو سي ومالا انكبو وللا ككابرانالا

 درلاو ى ارا كيش ليبارس لمكان اب م هاونملا 2 ضذح متو
 00 : رسرلا نب ةورع نع ه داش ير اذولا و كرولا نإ 94

 ب يه ٠ ٠ م 0 -
 نع مأرب منو انصدو هيعار د مصعد جدارا لىر يلع ساطبصرم ١

 ىرماولا



 ثانام ريس ذا سس وط دك هد لع _داالص هال وسكوا >د نأ ىدهاولا

 ا نفرح سوبدع دج يعاد ثربسو دارا ردوط داع جسام

 ا ١ سر تماذع اكد يكسب رجح كايزيسلا ويا فدح عصف ظ

 دوو مباع امخ 00 ده 24 هاصح اع كك ذوو عور اي سا)ق

 كوسم توم ربا كارب نع ماصملالصا بو مالا م امانا 2
 ني ا صيالككو دو رربأ نع سس يصالار نكذو 2١و لاك لادر وبما ال

 21111110 نع اكو رربأ نع كوري :دااكةدرجانا 8

 جدا عم ةزصاحلا لاا اذكك يد هانم الصلب ابانخانلصا
 ناواضياننجاع عم_ىمسرنا تن ناكل | ١ىطغس ندر و يصي نا بجول صول

 أ دوا كرة دوصالا ذو نصتكدصن ذيل جاع يادوب
 الا 0000 بو اا كب ء ء[مكا وابواب ضب انا رشي مساعي
 12! رولا تدبل لاي اضم ىا دحوم 112011100 لاو

 اعرممب ارد ديدورهاط نزلا " :معبب ايلم صب عجن ريلسلا لقد مقر

 مماالدو ماصملا نا دبللاكراصاىقرم ع١ ءانمم غبن طاااداددوو ضمب ظ

 مطس م ىندلا حصد علا بالا ىووزلل لم رشف بو بواد و
 قدسي رجلا ب, عدي لا مضرلا لين تت لا زالتملا ىو دضاكراصةح

 دالؤإ احاطخا ىز :لادلآدو جيو كاري تب ضم خا بطمج بصي” لارج هَ لاه

 22 نك رك رك رف نكي جواك دوك نص هاير كدا نع دبلللب

 لوما ل واذ فاكس بلان اذه امره اض دا كَم انينض اضيع امانا

 دعا عا مولعم ضي ملاوي ول ءنيصبضج هرضن و جا يلعر دا عسل أ

 0 7-2000" انضاو ىأ نيد حسك يع رمال هالو عر

 ا
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 نم لا اهو انيك ئتتماو انكم نئتبيحا مهل طرا هناعدل َدباجاواءاَتفا مح“

 كورت يلا هضم ءاسكدىبلاب صيام اظيلع ا دانا تاهر غيواضيا كراج

 يبدا تلد د اك مْ اك وص زدا وجدار رلط تان داو ءرلاهذهد ةردحلأ

 ياا ديوانم ايوزملا كد ىقيأنوم نمالذما عم يلا هود يتلا ل صاغ

 وابضارعا نع ضار و تب اوان داو داعرلا نم لسور طع سال صريلع ناوكم

 ليوم ينام (ريانكلا ف دام صخب ازهادام ممل شا ثيحاتب اديس
 راصؤ كر يلعساطصردا لد صاع يورك لاّريلا سوم اواصلا ملا هاذع

 كيما نها ورنلااتضا نكلو ضلال در رايات هوز ذا نغ
 د

 يا ادا تادح ,ايمص انادءايفوالا ةيولك تر ءايشالار هير طا مسم

 3 اًوعتممس لاك لاو علاج مسهل ثعسالا نع نع ةبعْسعوع ع جواد اثثدح

 اي لمو سلا اذانكوإ رااح نب دوس الا تنب اهلا نوكسكإ ءارامط معد

 كاظوبدبست عمت ومعي شيد
 ءاظنحلا باع! ابريبا يم يا طب جاسرصالا نا ما اصملا قاداناساو فكك

 ءانكرمكم ةمهالصا ةصا الا ضلوا ندصا غلاو وسوم يلا ع 2

 فت شالاالا» را رطلا عجم ذش نحو ريباهدنع لادكلا بيدي كْء ّموردا

 ءراضلا نصب حا ضاذااذب اق دشنيسو يد مدي سلا دج دن

 كيلة نينو 7 مناط دلك يدلل ذر كا ٌسدلاب يمال لالا

 تاهو يما ايدو ءاهادونت :ابزف جتا دق د طسولا اجو ذيررصا

 تس ولاد و فودحلا يلا ءاضللا نع ناضءع نال ادام لةدامجسباك

 هل اتم لاق وأادعاصف نسا ىلا ل! ناضمالاوةفاضالل ةمؤرلاو ىرطلا
 اذه ئلالاواأامرمع ضومل + ميلا اصلا فدجدةوكذ د سب نأوع 1

 ص



 ا ا« ١

 قرض ادام ها اعان و لمت للا نادانصتو تاحالا سب ناي هراؤطاح
 ا

 ا ةياضش دانا دارو وياها همادج ئمفانا د ابد مد باوجإلا ناجاسخ

 ظ 1711111116

 ا ذب ذا و> تن نادل اذا ثس نا اصل ةولَخدانا

 انبنس(لأ تقود واجلاف دود نم يدلك ضو هركذمت حاملا سم اذا غسؤماملا
 ١

 دلال ب خنيخن ناحل فادل وق اا يدل غرم تو ولاد

 يال تحرك دوا ضل ا لحربلا ناضل رم دست مليالد تقدلاط/ ل رمضماداو

 0 البس نخر نيا الا كبح نينلا نانا هايعالا ىيعيلب ناضالإ د

 خيال ل يلاع صولا ءادتلا لن دج ياعراهشو عناد كدا ١
 ابيع داداببل بنوأ اىا ىوريسلا سمَيَتا عيرلا ع: 5 ضيالا نع ىأشقر ار

 .ميادولا نم رص! كالواولا نم دلع مالا و ران اوربا امنا لع ابلاع كري

 بو ريدر ليم يَ يش ولف ضورطإ ف نم الا دارو خو تركه

 ظ ' ادنى ةدحوملإب ناو عرولا تم نظناىااتنلا م نونلاب نا ضل رضمب

 ْ ظ الوانتادا بلا هدابطعورينيدلا وصلا هما لك طعما رصوتض با

 ًاييايفو ىذا باتلااهناذ ةويندلا منن امانه تام متل ابن
 ا

 اسسدلا ونا اوي الوات او ةويشدلا ماما نعاولنغا دوال ماصملا ا
 ظ

 ظ ا كما عم يلا لللاو ةرّيشلا )صال تصاوير اب هذ يىا قدإ ينل طبو

 لاا لصاطاو زلا و اضباوا ىملارعع ةداسلا لاوس ٌوويعلأ|
 ْك

 ظ ٠ كلما ةونوا رق وملا كمل دست زداطغ ءازب باو انرونا 5 زيسلا

 0 ثم انعاذك تن لا وملا جدك جن لماتف لوالإنللع ختسإل رنا

 أكمالا ىاوهاذاف ىادو تظنىا رص يض الع ل عاضاو ىشمايطا | -



 انآ ساك وسلب كم لض نع تدذتعاد هلا

 ددبط كوين مصب هدو هدو لوو عوز طاواتعإب سك درارالا ىا رك

 لقد درا صلا هام لع اوس طلا خضاب د ءالآو الما زان مب ا ها ا اريل

 كرا كوماَماع بع ضابلاٍ ذم مو ضيم وداوسوم طوطخا ب دا قملا

 كار ابنيايلوخا هي لّْشس نا دار ا ديارصلا اكد رق دبرسكم الهارب ولام

 ةداضالا بطب ع ىلع را طي ياهلا بعع تاكاذ لبماهسواهامتما

 كامح كاما لا ا رووا لمدما |

 ةولبالحو طوداغ ىوملالهؤبك كل لا ىاءايلادي شنب قب د انامو

 0017 ىا منا واَساو تباَسح رو اعاارجكو ةزماا نحب م

 تناول ةانساٍوودِقآ نضال يو بحب ةداقا نتبع ا تضف

 انحش طابو ادم وان و از حركيذ عسنلاو ملا ٍنباسماج وكم حا كمال ئئبسي

 ” الين خرا لكل ع الص الوفى متو صلا ناكل ةظيتجمانملا ١

 اضل ذر نال ضير هتان مطق بلال ءاطم هد انين تعلو حلاو

 قا حرر وج كر خر وصي اذ وقدلا تممطعلا ةدادأ نادال نزلاما زيد

 اًيجرير اللا درلا أ عماضارتعا هرانتعا بمس طداد نعام يع

 ا داو درب ابنا داون يو اسهال نيرجآ دوبل :

 ظ يم 5 ريواكددنم اجيال 7020705 ذوعادمب

 ُُث متيانار ارانّعالاذح ها صرت نبا انياوام مهددا جاسم نراك تبجاذ طخ

 أانيتن مرت ررالتخا>ا مب ءلانتعالاب ىزعااد مالا عا يومان امه وواب اسم
 | فخاو لبس امس الا نال نندالا نيدو هر: اوركملا وجد بدلا د

 ناد رات دحام م فوك ند برص د جبويسم روس انت ديحوجازيتاو

 فانت



 تاس ام باد نزلا يس "ار ؤصملاب ةديبع نب جم نع كى

 و عوكل بنر ط سوار حا نع ور لالا نب كسب هيل 1

 نكاد كاوزن يسلك ر لع مالح ةالوبكع تاكيد ب لسانلة هلال

 ابان نكست ةرع(ز 0 فاض ابل قو فاضت اهب لامع ول نانع

 : 0 رماد حاولا قوعاس يللا جدا هروأ اضنالي مم انالا ربى

 اع وسمع ناّقع ىا قدوم سولاملا ةراساناضالا عشا قو ميلا

 رثالر رمال اكل ادي كبر رتب ماك دوالا اع همت لاما قرير والاب ١و كولو

 واكب صو ةيزا | تاكر وكدا: نعل ىاايكحايكم مك تسيل

 0رلع الص زل حاصب اقعد درو ىأ نه . ديلا و يوما ميبص جلا توكسو

 ضير 5 سلينا نارعاظلاو كلا نير زي دال ماك ضداررظاناو

 ةسردا حسين رعد امج يلا كاجول عر ا عج نامتح نع ةررالاةعيحةلدم

 مال ل ذادلو بزل ئيف ل عر دعساطص هاوس نيذح دوم ليون
 ئ هيعسرتبتق | ثنو جح اعدم دنس الاحد سس يسب يلع لسكر ميلع

 ثراناناربح يزن غرو رحا يزف ءايلاب دعما نينامآو زيضاؤلاك
 داهم ضيوكذذ بكس نعول نحب ع صوخللا وبان دصيتيسا

 سي دا دالاؤ كرامات تع 2هرعاد اف راو نكس م لاذوت
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 "دكا ص يس اكلي هزيل« ناملا نب فادح نع يرسرلتن ضايع
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 خس معو نس طاك عج اص ءالم منيع يني قت حض لك _رع هاد
 مال يضاولاوعو كرو سياسلا غبدٍرعمحاو قنالارعبتو راك كدواع ديالا

 و لع ءندذح ىوار سكت كس ةرّيصلا سلا ١و تملا

 00 با هركذ د مكر يلع رمال زف ضجدوأ زير حض ذحا لسكر يلع
 ام هربوند ديمو ةيذح نءكتلا نود ىناامأو ليو د مد اب دف رن لع رمااعا

 مح .بلعردا لص نيل اذا ظل قرطلا ضن ور مدد كوالا كذاك جد

 كيبلاداو الا نا نم ماصملا لادام لادن اكتر نإ لص نس لطسلا
 ورا زنا نياشسلا نو رج قي الو ةاورلادحا نع انوكي دقي عدد نع

 تب لذ سنلا ساو نبك و ىإ"ماو يب اولاق لبر مر تيرا مو

 م 205 307 ءضملاكااذع سك دعردا اصيل اعأ ىف ليتملاع م 2

 ةنغلا رييصملا وو نم نتما ١ تبا ناذ بد قيال مطور ازال صوم هولا

 لستم وذ ا لابو وضعا يزول ت درو نضعالاد حكرا |
 سرا قحالسدا معاذ فاو 5 الد تيب كاف نب ملال تبءاسرو رلصملا نم

 7 1111 ا را
 عر ليبرانلا ثيزارالا نم نيكل طار ازال لصين ىا بج وحلا
 تربايم حاط قوؤملا لفات و و ورع ملك نك: اجيبك للا

 تاو عيبا الا لام هاركاب الاد نال! : ضيوعصرارالا نط

 ادع ف ذح شي دعيج ردزنت يل الاد مط حين امين كاك ناذ نيرمكلا
 اأو لع هيببمككا تام لاي شن هيب للابسملا نم غلا غتنمل ايما لع

 لطب نم مريد عقب داككويولا لوح و ىارلاك كر يلعسا ذ صدوق

 27 مايد ناشو ةهاركشما قبلا اداوم داحس الاها مروالا



 يضانمالاٍ نمل طعدانيركلابرازالا صان و تاسييا ا# يصل ادا

 ليي نت كم لاو ءادر ناك م/اصويطسب اخ كارل جرم مالكلا ِهْض 1

هديل ناار اندلا ذوي حجت مكب دولي نك دورضل لبس يم
 ونور انو 

 دوو ىلا بعل كر لع سا طص دابا يسس قناع كدب غدي ثيح

 .ةماوردبو تالا هاورام,,ت اك كحاجا سوريا ويلا يربزلاو

 نين تكونا نو مدلل اياك اد اهلصخدزرا

 حالو راتبه ران لما يض لاو ع تاكا هدا عال
 و وارد ةروملا ننس بكة روزملا لالا هسا بزعىن اسرية زراوجا زي

 تلو د لعل قصف لابسسالا نس نما كا عاب الا لسن ضايع املا كاملعا

ملن نول ما وسما هاجد اكذرلا ماج أفلا سس غبت
 نم_ىسا

 تامه نب لايم ب هيو

 قل هدي لاعاد ريض لق سماها كش اذل كانغ شووي لاف

 قاموا انختوأرلل رونار وا دعا ركنا ورم لأ نع هوا يلي و ماشلا نم

 ايعإب دواجرالا نا وجا دكر و سوحو مدع أنعز واج روخالرنا اماطلاف هانعم

 ا ملا 2رارصلإب معا سناب الا يالا قري الولاد عاد بو

 يدعو عك ايا لجانزجاب صخر ارالا بلع توا ضي داحالا

 دم هزضوءاليخردورج طلب اها طمرالاعوهرم كرات اءنعرع

 ف ناينطلاوركنإ ينمو هداج يلا يدي ظن خذ

 رع ادب ترحلاضياار.لايعل لابس الا يرينا مع نع مان اهلملا ضمع لاق

جلاب كيتي كر انلل جر نيبمكلا نه تلد ى دراهم
 رو اتيدع ردح 

 البسام ري الدانه تلا لع هوب جخرلا ث ىالطالا كالغر طبلار ب ئحلاد
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 ( ١فضا هعرانيلاونعيروكدلا طا ثييدح قرط طبت ع مقدما هديندنوءالحا نم
 دهاشا اانا قري كرار ىَسدحا ها هال وسناب لاَقذ سال كيكما ن١
 دوو طاولة اذ دانينينضيلر ب تسل سيعيد اصول لا ةو نك
 لع دارك ه١ ضايع زم الا عند وارنخوةدذعلا مريت ماك دولت بيلا

 هو لطصا اننا تي دح عاملا لاو اكرطلا_منو ساو لوطلا نم ةداسلا
 خا ءامنيحا نرد ك(> ناكل دب هوقر جرا عنس قالا نص فلم ل اص

 مدر نس الادحيللا لصي لاسؤ ىزملا ع :ركياله ةداملا ليبسس اخ لوهمورهرع
 انا كذؤالعز راكب يطالا نمادتسيال لسكر دعس ادص ك4 ل ولع اذا ج 9
 ةيفطعتلا ناكرندلا هاى :رارازؤلا سنو مي ليو ها صاوحت سود 0

 نكد زم عواد لوحات مد سخن نوما
 "يابا قة ءاتشم ناتخسا مف هوك طع ردا ليج دارك لق عير لابلي ل امتع كال

 دو يدا زدادإدو رداد طن بلد اواو بنا عدو : ليلءزتْمم ادد |

 اك امرا و دوم ارعس مانجو الورع نسب مراح مااص د حسم جزعا

 وص اههبح در رمي مطب لاو دز رضوا وصوص اسك ْ
 معي ٍفرعدادا ىرعولا) ضو نا اويل اروضالا ع بالدار رانولبالا لاح

 بدوصاموح لملاب ّياهرو مبادل ا رض أ ديجرع سوادا 2

 لوس نو ب ءاجلاع نيب اب رعا صارو طاع ند ىوومارب

 ورانا نمسا يسكب يلا لك ميحد طصسما
 زنا يسيرا نفد «دويداجلا كو وضا
 قامحاربب طلخ ماعلا لقوكري 2 ىقودص خم اقع ىلا ءاهاكو

 1 كج نع ىسول دبا نع بينذدملا ثب نع كيدونلا مزجو هو بينا اكمبك
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 انيمى كش يوني ولباوهو لع دا تضبا كات ادام

 كوك تهد دارا لك ر لعسا لج سا الوسم ذاثدالع نادال ينجو لواناذع

 اي ريو ادعام نم وسحاب ازهملاو دلع سا لج ذم نحاس

 انو ناطابمرجو اابعا داكن ليلتو كاي انيستا كيسا

 ةدؤاورملا نبيا غسمشلا كو رسم ع زج يانا و خاشع
 لجن وانيت كدبك وعدا ف
 3 ثبب عيبرلا تددح نع ىرادلاو كاطارؤواام ديره رشدلا0/م وازع بجو

 2 ل لد سلبت نبا ٍثدحؤيو اظل تارة يرو ءازع
 رسوم ميل ع ذلارونم دونم بلغ الا طفرش عين دو لظ هيلع

 8 "اعدم هجم نبا هركذ ع > الاه وض دور اءالا

 اَكاْع نمل ميات كديلا سونى دف .اورظتمد ىرلا سالك دير !اتخاأو

 فود مل اف ضو تمالك يت عسا حا تأ احا تادامو

 0 ضالاناكخكي لع الص سالو دمت نيكو ئارادالب

 انإ.ؤنوو كلب ادرس 00 3 دووم لمجد حج

 2 2 ا مهواغ اه نابض ذوجع الدلو هولا كول داك

 درج نلت كاوا ىلإ طير رلوا جب لوو نم

 ا ملا ع تقود مسيو وعول د د

 اول مريع الص هيسالحؤ َءمْسلاو دبجلاو ارق وبواتسن

 .”كاضماودونمم سون عاد سو اقوال ف ىا 7 هذ

 و يع نسب ول وهلا نم راحل تناك شم

 موون ضرالا لعدوشيك نئدلإ رجلا يلا. >نلام داع لَم دق غانيالف

 ا



١ 

 ربا ثيحرمأا ولا لاك تاكد يسم غيرتعرسوا 0 لاك كيش ة بدا وو ديس
 مسالص حو نحيا نيلجلا هادف ا نيب بلت سلا ماوراء او

 مجو نيدعا ند رؤوف الج حدو دال رنتي ملا تم نك لس يلع

 نحو نب سبع" نن داو لاف زيإ ثلا نص ىلا دحا ورز مجدوكسودمم

 اكدوا عج |ئتدح ل ةرلاذ هوك يمن م طور ادبع نزرع

 دسك لا كه دالوا نضاعا رنات هوكسو يو عضو مالل اور اولا رعب باطلا نب

 كوبر اكىا لَم مس دع اج سال وست فصول دلع هاك معا ىا لد

 قيم ىااررصا نعابعئ اا ويلا لقدم ةددشملا مالا مت ثماداسا

 طر راتو لا يا عمال ةدفد صم ضدالا نع رجلا مح ملَسلا هاذ لما يدع

 لزب ىا مهلا طلاب رتب زم انلاكى مرية تلاهدلا فايس كت دا 5

 سم ٠ قرو ضراالا نمدرخا موج ليوالا ةدحوطلا ورام ملا ريب بص

 يح داش نقي مر كاددصؤ 0 راجا صايد وا حب

 00 حو قررا نم هدسبا ماذكر ش إي دحو اثم )راصتضا توكي

 اينما اب 2 نب نايتس نع دعس نحب نرخ! سد خيو بلا ومب كيس نكايعس

 لادا يعطعايدر صل يببسوب خلاذ نع صني مله دن جنس
 ١ 0 دا 12ي لع دالصزملا كاك اه زعرما كدا ى نعازمح

 7 ماك جاو ةرحاعدج ةددشلاءانلاضبأ دك ::”ماعدمج

 ب تي دورا نع نورل ماع لا لدا ىا ولمن نيرو ديب ور كاهردمج

 داتخلا ةمواح - وامل اشعاع ضيالاب يرجو ككوذرإ اما محال ةدحاورلع

 معلمي دا الص رهالوسم ست غمد اجلا .......... )ب ببص ساني اناك

 جوخ وكيد نما دادي رجلا طن شالا نيطنت وهو فورم سلا

 رمامعلا



 00 ز؟

 ١ در ةرهلل كو جا تيد نا لسكر يلعس الص نا كداذيلا هدول اهسحيوا رتمارعلا

 كاككدالارسخلا مارلا قوفربا شنعتم كاك داع طاهري انَمَس شالا

 بيو .٠ اا كارت انجب اللا زينل 0 لها مان دتيسم

 ا للاعاو لاو ينم طار عدوا رضا ويعد كاع 2 لي

 قييم وصفاد حل! رادو قبس د د هلا عاب طمصو ماعلا له ثلا

 داع اكدقور_رطباوري ذل سب نصا دك ويا ىلإ اب

 ظ راضا كتم ةدانتسلا كالا عدزك نابادرل لمه دعاولا يوما نإد

 ظ ظ رين راب نك خللا هجراولبل غرب إنت دهرقربيكل وبار جر لا

 ١ | 929رداطوغاس دية ازكفشاإلا اجيت كم دقدوت تبع
 1 ماتيس ثلا عبو يب كك يلة يدح لكك دان عسكر لعمال
 انزع ابل عاضا ل صاح دل ناطر يعم سف داوم راك

 ْ ظ كورال نم عال والظالا نيله عدلا واع هبا سوربتام

 درحا روع اسوة يو عاطو وو نوكياه) يضرب اوججوراح
 ظ

 ديزععام كلبي راها يول زن أزد

 مسا رم طيولو 605 لاه بوند نع فتم ةدصرلاو رمل ريا نابا نإ

 ميدول_ذرلا هل ا -

 تلا هياد ادلة ئيصت عاده تلاد ردت غد ىلا دارو لع كا
 يل بام بسب انعدم امن كوكي نا مميعر املا كد زداصو ا

 يلع. الصماد كلج ضل ضمت كرو يأ المال واماع ةفاضالاب

 كن لا حرس فاضادالصا الو >_دجب صلاو نا مجك اد لس
 7 ظ ميلا كيو لسعر يعرماالح دلت _دجاع ف كر ص ذكور نسملا



 دوو نم ايل زب ءوهملاو ىسوإلا كيب ريفيو اصملا لَك ينل مسا
 تؤرحا ل ىسوللا و ماسلا نمويحاخ دولا بج ١ قرحة كورلا باقل
 ورئارلباّسم ءةونمللا- للا جدلا هك اعاظلادّئبم دا سمانا واماغ جوضالا

 0و عا لباديعبدبع ند اناا دتس نيد تبابلارشمي

 رو ميتدج ع نيبال و نصين ملل نيد نكتب هاد لان دح

 هيلاو رع ردع وص سالو تالا ء عت يدق ع داواط ديف |
 نجلا ضر ربزد النوم قلاب دعا جسور عسا ذما قاد كاع
 "رتل ج كو لطم وهمي ودب "لم م اصف دلاذ منو ءد نوكسو اق

 قصلوترلا لع رمتي نا انحدااو ريل تخرب دس ادا لولا صفو كاي ْ

 ايككسر شكر اج دراج لج نا ماقد باد يجيك قاساعديدي مصدو رن هدد

 سلس ىلا سوماملا يجول لجو: كما د يزف لج ع صؤنو

 كتمت !ضالالعءازاو ءاض "يضدو هدو دحم صلو ةروصتس اشاو املا

 ٠ 101 الصم هياالدسب بارا يلد عك هع ناقل ودور نم رين ج نك
 انهو ا لسكر يلعردااج هاج سم يصير ولع ها نم تا امصبا ىا

 دعوا طا زيتا نقد ض نيكو دج نرعو عازب در لع خم تيا هات
 1 سدس حا بهدا أي اكاو دبا رياك دج ا دج يدا شاك
 انتالا مدعو ننالاتتحاهشو ىشارلا مثدو راكد دّريلاو جيتا تم ركل

 ةدعرال صح ىاذ الباع تدعرا نيج طار قجبالاو نيكدلاالا ظ

 كب ىرندا اولا سوانتسملا ينال وخلا ىاولامهاو ءارا يب قرلا نع

 مه دب هأر نما ثد دح كودو نول صحو »_ راغع تبا اظن ع

 2 ناموا حيف صف تاي وس حاظلاو كرسالة بحار طل سو مباح

 سال
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 3 قرعلا نم تدعرا بلوق هاجمت عقووابياعادلد مر يلع سا ا

 000107 مدلك يلع سا 2 رف يكمل تدعرا هال وسرإب ميل

 0000 مص ديعسا 21007

 طصريلا ناد وعسمجيربا نع سسيق نع هدام ىدادمبلا طحلا كهرو بعرلا سرلق

 ةامإب نماانااعاكمتل 0 8 دعراذ ازجررلك معك يلعسا

 ةمحلا اببحاسْؤ أب 52000 ياما عدلا هدب ملا لنكن نيم رم نم -

 سو ءاضاو سرعت عورطا صرلادبع يت ديعس أ تتر
 نعل ع نايف ارا زين رونا اولاد :ياتملا نييك ا دحاو

 52001117 خرا ىراضنالا اعا ميم نب ةدحوم ديرو هلا دابع
 صولا _

 0 نب ديك ل رهاديع كار ا دياور

 را يسم ب تزااوعزاّم دلك درك و
 ظ مدام ىودر ةرطاب دهسا

 ملص مند انوريشاو هانَضاَع ١ لعص ىاا لتس لكي ساذص نيا هعأد

 نيذ دارس مضاد راد اذككّلاديوعو مان ءانضاع نلت اها غو .

 تملا زوواهدمو ا عدلا بضد عم ىا ىزالا عيل كدحا هني

عما دصرنلا هاواج وعم هاهراع واني 3 هدر
 7 لاد لك د

كيرما ثدح و حااضحلا لاذ نك كح انا اعيلجب ىرحا عطن كح |
 ان

 ىلا راع كوكب نااماد موا مانع ىلا كاطع الدو لضاانع

 2 0 ىدعلب انداشساد او ىكصاكدرأرالا كاشلكذكا لعاملا ةدوع

 بصيرم ندورطلوأ ىلا لق انه هاك يمه رتزوعلا نمور دف صح

اعدك ى مالا لغنيلجلا كدحا مضو)ةدزاوملا هابل وا ساد يزط
 2 59 د 

 ا 20 ْ دبع سابا كى دانا قوفاقدحا نيت دودمح هالج وكت كااعدحا

 ١ك



 عنو نيالا اكدحا بكرا بصاذ نوكيا هان .زيرحملا هذمب ةروملا صاشس
 ىزلا ثيدحو لولا مولا ظكيبلبلا يرد دوم بكا ع ىلا بلا
 وا محال رلااصي الزان جشلا ءاعدا نم طوالد وهاد ز تماالاة زامل

 | ”يصلانسب آو اضي ارتسالا+ جيتي اذا ديمد_مياصخ سنا وجلا كانتا
 د ركالار داوي ض ع دحام لع عبو لك لسا اص دبع اا اا

 6-0 هاب اكله هديت ىكميداتلطم لةسةر س الاد لطضصالا

 11 مضاووراة واكب ربجداك6 تحد ناطاع ملع موال شل ع

 ادصيب مل خيط لرد خل نيب حلا دارإا جو ماصعلا لاق ضايع

 ظ مالا نا ينيكلاسلع سو ادحاخ ليف ةيطو لة ذي نإ نكد عونا

 مسيح_زملا نم دملا دانس تار ظالاد بيلا بلم را مبين و ىلا

 كبت وول دع ماللب م عازداجصتاع ميتا بلا ىلا

 فيلل حوا ب درسا عانق دح ةيرالاو هسة يدح عزم طوال ةدعولا لو

 ردح عزت عمصولالا نايح نناربصو دل كورم يدلل ءروسؤو

 ال رج شي انا دستور مانا ا تتلو دوا ذولا

 ١ كو موا ب صاد ى حق ةدحوودا عير وع دوا دوار تي دح

 يع دج نع نصرلا بع كا بأ نع تجام باو وادا نيدح جا
 هبا لردع ردا اح ساد وك اكل اه دوج مطدج مالا دج كدا
 هضاوربككي ضوزازبلادادييبدحَب_ طة اج دور يلاذ

 1 1 ااطرفافل ةورعد) وا

 د 0000 يي

 ءايتحالا



 ةدول جسدا لصواداذإبريقاسو هوت وداجو طلاب سوما داتحالا |

 ةيعمس عضي ناوع ديلإب ءاشحالا او درا هنعمسالاو انتسالا نعالدب

 يكس قن هييغورازالا نم د تياالدب هاني نوف اضل لجو

 ”ةالااذاذ كاطغ كارلا في ا برا ناطيخابحالا ثمود باول. ةدبح

عصب ةايتبلا نم معسل بلا ىال اوبتحااور نت ينو
 دهرود دماربلا كما 

 هتلع مرن ماسالا ادريس و جلل موجدابتحالا نعمل يلعمالصرنلا ىب

 خا اضماكوو ةيظطا عامك يلع توم مويلار 2م اهدرزاحلا مسي

 طحزلا نا واح نعءاجوازح ٍءوصلا- اتاوكرل انمزعلا ءوضولا ماتا

 سل ع زال اذا هاك م ىريلعسا

 يئس تا ا يتياتاب دوادوبأ اورو ثيدحالةو ضال واكمل ورك

 ةرادو عيري ةرانق لاو اناس غلط كودو صفع ثيل و ف

ال وسو لبد 27 ولسا ةراد 5 ريحا
 بام_ اي معويحألا ت

 نعام جرطا تروج حط دما كدا مطعما لص هالو ص دامو

 مادا نم داو اعد عار زارا ةواولا قادما ناكدادصآواعؤو

 ١ ليصل جبس نعد 72 يمالد ميلع ماذا نامالا عك دعا دعاف

 ضاعن الا دعاك او راكتالا ع[صالانالانه انعم دع رايق رو

 هيلعرا كولا نود ةاكانإد 3أيايددابلع تك ءانه ضيا طخيددو

 اهنا دم غرو يلع داك وانه اكتب يلا و اىبلامتسل تلا كَ

 يد ]جنرال حد وصح ياللا نا صولا :د جهد دطع كورلا ةياهلتملا

 0و لاطلا ناب نبصللا ذع ضا الا قمنا لبودوتلا هم تالا

 لل كورلا داد بحاح اروع ب ناجح. : ب هيج لس جو

 ذك



 اذا مم نبا ناك فاحش كدا نبلااهارق سريرقوا هارد نلت تين

 عب نيعااذرح ا مصرالا 00 «رورلا ىسابعلاق هك

 ذكرت 2 بدا تار لاق زرعت اج نع 78 2

 يد وصوم يوكل دوا احا يان اولإ نب دا عامك

 ىنايسسو ارا واني ةداسولا لع كاان وي يتلا متاولا كايبلوعد_ريالا

 سبي دعي معاج لاق نعد ةدإرلا هذي دوصنم نب حرصا دارنا نيبزنا
 ان اوهكو سلف وسو نع لو انكسم موف اصالة مب يجد عم ذلك

 2كيلو طعادساتو ءاودس الا ضم ءاكمالا بام اترضو لاح 576

 الانمميمتا تاما هاطلا ريالا ذو رو راكي هرصح درمااكو ءاطولا مج

 ا هكصن راب اعل وو نام الويابلا اذكر يع قطو قالب طال

 مآنانالضفلا برم اجا ةدعسم ان درج انتو املا هيدوامإلا

 يا بديعصم كتي 00
 جمل مل لا دلو درا دع دوا وتو باتل اجعبلا لعبا نب رطل دبع نع

 تيك ينمو نص دال ب ين كب دباب نع ا يغدو يس اكدر
 انف 314 نم 2 هراصحلا نعال نم نبدا كدا نيج ياطلا نم زن

 2 رزوادال لو ماهطتسسسا ةرطمالا اناس عر لع دااص سدا ١ سو لد ل ظ

 52 اراب امال رج ريصعم زج عا ءابكلار اد جيرخلالا 0

 مولا نير يومك م هادا يب نصرك ةريكل نع لكس ابكر

 د« دعاس عي نكرم ابك عا ددعتس علا ناك ددعتم كاك ا د ا

 كاوا ركلأب ىصتي كابا اجد دمتم بكرا هااعلوي نيرحاعاظ نا لاذد

 فيطااءاع



 ضو دسار كرم كف مضوء عيبا سلطلا ةدنرلا هيلا نيضاامإع

 سس م مكردد دحاد العلا تع "و مكببال تاون ديو عر ١ يصلأاناورا

 المان درو لاا ثباماّيحا اهدا نام ناظنث ابكأ ابرك يملا |

 ماسلا دو مال 026 كاجو حو ابا ددعا ال: دارا كاب لاق نمو

 2و ةررلا م: وابكا كدحا طماولاب لوهممءا كلارك ع 1 او

 الإ دال انكرت يعاد رجازمجوا!ندلاط دي ص مت زع عاش دعو

 هوجان مرام يارا ريحا ص لدا ضد اكو 00

 |رظن وص هدنعر ف دحوم اك ديازس ال6 بت نو نابع نع حانطوا هانا

 لوو ايبا ةدانض الاب ىصرنع موج جج»

 6-0 راو لضعالا مالا نيل م16 انيلع مبباهدح ورز واكرم اولا مم دعاك

 5” كم حاس كو لعسرلا سو الط تذل اجلا تقوو لياوق

 يوب اة ب رنا 5و ترب 2 برهولأ نم

0 جو رف دحيش ل ل
 هيئوو ا 

 76 المص بم ءاملا 2104 و 0 عم ةريكاددا الا و ةروصال ددوام

ّسو فزكو فرس نو طاولو دوما
 ُْض و داب كرو ةدار

ا ١ راهو درس منا جرصنب وع ني
 مجالا هذخ وات هيوررئالبر امكل

 امر ةلئالاو مص ريلعساطصنيلا لع ب بدك وا 2 متو لصا قوعو وْ

" وكم مد دماد عدوا زود ديكر فد دع
11 3 

 م جريتواختتنو ل ع ها م اماحوأ ماع بيع عاب سواو دعى دوأ لمغضو

مَسو هر داك نكتم نع ىف فورعي »)غو يَ ةدايق 7 داي دو
 ماج اخ مدار ارج
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 يب ةدورضرطب هاويح نارعاو خادم كارلا م نع ناين
 001 ل ا

 لإ لطاولا ةرذعتسربا ةصلاصحيو تناك ةروكذر ذيرابطيابترخ ”عاالأد

 هوطصلا ادن ناعدالا مصعلا ةراشالاريلا هايتحالا دع واول ةيرافدسا

 مها[ الا -طملا_نايكلا نم هد لعل يت لا نيب امنع ليام

 هاماكتلاو حلا رلافاذكمسرغرلان اخ تعدل وض الاهرشكحا لعبجكارشسالا

 0-0-0 نوكي نيج كرم قادري بار اكروكلا مبدا

 يي اوى ريو رضاع نت كدت بلا لناس دوج رتيلنل
 مطمن هن قيطتا وه لك ذرالا سما تت لع زك وضع هايلع دوك نأ

 امتار اولا ينءايصع ىا برا لا فرم رولا لاهصالا رص ديقم تان

 0-2 2 بارا دانك ياويسيو بلا ءزمالا قدح مر أ تحا قوعع كال

 اعدام نأ قوسمْلا ندا جالا عانس فيو نيدلاولا نملك ومع دارلا
 تلاولا رب داي امرودصدازتاو طماوعد قولا ىم مس جاو تحرم
2110110101110 

 غامحاصو رمت معرب يو كف اعل ١.صاح هاو لام

 تراك ىو نك و ماع دلاولا قوومع نأ ايست ردا مدان ورعسا يندم

 7 و امّرعاط بون طع نيا طبضو ملا طاّيصمم زؤر قولحل ةعاطال

 "دورا ميد ذه ركد كى يادكك ضد تدون لل نام بلاد
 اكذلاو طري نالطالاذهج رواج ذيب ضنت ناوباض جو ىلا اق يمال

 فول د نملا» بلاي وانرب ىدأتيام ممل مني ها طباض نانسي )مايا ل3
 هبوو »ءاذصلا نش مد ,ودامامأو ملا بجون ملاك ىقوّيملا نأ لصاح كت

 دروام



 نسى لو اقزمرلا هور دااولا طخ بلا طن دلاواضرؤ. بلا كر ددوام

 الو امهم طصئم سي زيسلاو جلا نيد تاك انوع ل زاريلا نيا

 لبي ونملا سوك نزلا جيتا لو ننال رخل ل نلبس نايم

 نضع مادا هضم قص لم فوم زكادم بهذلارك نإ وخالي

 ملتمكن يزعا يالا حك ذ ل ذم. شادي كلك لسك يلع لص ذا العزوا ثيدحلا

 0 اكواو ايلا لاعالا لضفا ىز او اكول وارق علوا ءدصلا لاال !لضف هرم

 كرعالصسآ) هل جو ايوا ىو ذيزخو كدلاولار, لاعالالضف ا

 ذا ذو نجر لجلاوبت اعانكسم كاكوروزلا دس يا لظعالا ابيت

 ايها قلتو يطرق( ذ يا نككم ناك ادم نجت نب ّمعا

 كاتكام دوا بتلاو ساطع سهو للوؤرلا ة دل مسه ادوات وكوب

 دولا ماد مولا لمعلاو ميسم يطلع فمي ىرنملاووكلرق نعاوس رو رو

 ييظعتب مارتعالاال راو ادعؤيوررطلاو ةوارملاكة يك عنعاوبلاو لما لاذ

 ةيفوترب ةد دم دوك باه كا شسالا سرع رك د امال بلا رتل ( ب

 ” مق اهلاخ ةزجاق تونس فن كالو هما هرطو ةدانشلاللا

 7 لجل شا ليقع وزرماسوع داوم ينالوا
 ظ هزواكم

 دض ملدا تاكامعؤدزسساءان اامرلع بنك ذبأ مؤ بيسك صوالا
 ؟دهرما

 لاك ارجو نتيدنا كيواعزي نو دامك ذ هر سدلج و اعيتم ةينييحلا

ذكو داوارجوم ىدلار وراد دوار نسال نيب قولا
 ثمل نإ ص نركا درا 

 اتاك شو نايا سومر ميلا و رطقرادلا جواه ماك زو

ر داحلو غداولا نرش رع نك
قمح مودع ”سازص آلا عقبازج

 تاما وسراد 

 0 هد لاواب ١ مد نأ عيطسسي الفسااما راللذ لاَج و هدمرحلا رّماءالءانمهاه
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 م دع الص نإ | مش توم دعا بس نما ليا درت حو ابدي

 اموفا ها عيطتس لاك ساانادا 0 لق مالعإب لاف الملا ىلا جرم انضم

 | الواضح ياو لة ضال ريس عال قدلاد قوته 05 نق
 ليضع ١اراد ناو ترا لاقت اق جلكبا مه ريلعسا اص سمازوسر

 هرم شالله ُّ عنْسا _ اذا كاسح دراثلا هذهذ هاضدعرض عنج مل ناك

 صال لق مالعإ لات هبا هع تيطصدنو تلاضانع تيمي نيوسنسا |
 رانا نه 2 هزتنا ىرئاس يلا مع رلعرسا طر سالو 00 الاخلال قَمح

 ميلكا طصرتم مجد ءاكالالغ كييادهو ريحا لتر ورصالا جسم 0 طيبا . 7

 رصخ ذولا ةداداوركالا دالك ةيدطا يواجه يفد يما ١

 ىاوتسإب نلتيد!رلطالاو جوبا هركذ لامكلاو بولا قايالرتم ىيدزمتسمللا ٠
 انيتسوم لع ردا لص ريلا عاى اَد ناميرالاو كءالاهاعالاو صاختلا ظ

 ع نكسر ورا داب سو لد النجا مدد زمام لو ايا سواكخ كاب

 ملا نعام يامل طم دانا وزوزلا داس بكاره قبس
 دوم اا لصا حلا لاهم وابل و بندا ارا : هدروزلا ديالا ذو

 بارك لقدم وهام نارك مس ىلا ولج حر يؤص الجز ص وو يل نيس

 كش وريورلا دان يجا نعم جاوح هذال رووا بج دسج شنان ورع
 مودوالا جوابش كت اهيا د نعد مي وسلا هاو ظالاو نجلا هركذ ىوارلا 2

 0! كف حابه زمن نان اه روزا ة دبه دورا! لوف والادورلا ةدانْض رولا

 ماملاربد مالا نم نوكي نا لمدى د نبا لاقل ةريلافتدانكو



 25 ”لاناف يطما قطا نم للمكد ديكس لع لخا قو

 هتلمو بند ع هاكاودتكك ىو : لطم ةدحاولا ببنك نوكك نا مل

 ثوم عري مااوا ةليطنس ينو ة هوم ورنا توت د جوانتم

ا ثئطع نكي ناز هنبالدوانيبا نادت لمعادتخ
 2 مالا لع صاخل

 ملا ةرزم صاخ يزود لخ هروراللوو لخو ىكعغ نتسمدومدلوف دوز ةءداءبهشسإل ] ١

 كم '

 ذحاشأ تن زانا نم مطابلازا لصوت ا ةداببتلا رورلا ةدادبس

 همضاظكذرلا باي ضر كو تمار طلطع شمال للسطو مارح لدي دا

 ”يعاجلاو اللا هذه كابرون كر يلع ساالص سال وسر ةكيوبا كا

 مالا مانحابل م ثرضلاو 2 هل ارداَمادروزلالوق ورواد دورع

 اعادكسي اكَم 2دسبلا نحرياح ثرِف مجد نال فاح كاهغاساور ؤاهرمبام

 انشاوسو مقر لعس الص لَا كيري ريل كو خادم عكسي

 تايرعا ناك يدا غيور تجاوزت ميوإ زد ف اع ىو ان زحاقيلع

 6 هارل عسب نمل و لنا ولا كا يضوريلع غارب و عع رانا دك

 انو كوىزتللاو هوس تلادعو عدوا ىضشا اًدأو ءالابلاو

 لص مفاد ميجيطب نرحب نحال باح عكر ف دحديعسي وز لامي

 هيف لعاموإضْشعءو يدر مادام 1 دع سادص سالو قرد

 ماعاركرياصخ سناك زيتا زفر نحو بازاماناانضاكيكتا 9

 ةيطقرإ يدر وول ضيا م)دتحا كيا تعا اص صاع نب حيزا الكر تما هود

 لكم هان ريض نيرا رمادا لكلا خر ايكألا مدع كر طع ها دحدلاهك ١

 و ريلحا لا لرحا نم ءريخ ضر هن بد درك ناررعالاويرسلكك دن ملي راس افدجو

 النانااماو ,جنطاوقفالاو دركاو لعل ا اطال ذو هولي ماد مايعالا
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 كانا ةصبلجر دا ىلااوعدا طيس نم نم لا هنالت نبتت كعك كد كك لا
 25 يحال زحلا قىولادوهان !ىلانتما نازلأ يح ةوْثاضو نمأ

 داو ية را قمه الام يضخ وزع لاب عكس كتم د١ ع

 نحال نجر ازمو دعاكم ىقالل ا 01 كعب نو هوم سيكا رت امو كو

 سيلا و يمد ئ دوم وكيل مرج لك ئاره مادطل مكس دنا ٍددك نع لصق

 كلا امو 2 ىلا لاك جاطملا هركد مالا: شكلا اعداد انه ا

 تصل يذلا دركتللا لشن الا صم اكو 7 نب مالا لمنصب حيال ريالص

 ١ثاَق كيال ورد مسي اميدالا ١ لطم اضيا هدو م طالا هجراكسلو ةرسو

 رانا جا لخ اهمال ولا راهعلا ينير ها فعل كرم كد حنضع ارمادا

 ابل, تالاو ضدالا مع ديلا اكرحا عضد ذاذاو نيبنجادحاذع ءاالالوالا

 اهوخو ةدرو اعرمطلا نسا مي]لاوريلعءاوتسكلاو ءاطدذ ملا اها

 "وكلام ناريس او ككريذ دار نع ىزم انااا رااح محد ذلكو

 مع ثيدح د ةدوكذللا جال اضع ٍرالادجربس كو مامطلاللا

 تي نإ يرضع داطصر ترصا لاو ىصالدساب خارطلاو لام نبا

 زلم واىيركاو رع نلطسيسلا نتف هذهام ةاعارد 3 اع

 2 نمو رس امضاو ناك يع سادلصرلضانعا لطن نيا الدار رعاراتج

 نر نمركك سبعا فك كاد دس ليا كهل جانبنا لاق
 هنن كد نا قضم ناد لكم لسكر لع ساامص يلا ىلا كد كلا

 عضاون ناريلا واذ يخت لاك درج إل خف اين اهلك ا اننا دبع هوككانا

 انها صورَّيو لضنم وال ساو انك لكلا اف لادن اببغلب لاّتخ

 نوعان هادبع ثيدح نم >وا دوبا جز أ و هوك جك نبا نعرخا يارط نع

 لاكسا



 ددحأ ظنك ديس عا نبا جز اد اق نكس ا غئريلعس امص ظلكوراعر نا

 ع ديعادا لامه 9 داو رمادا تكتم لسكر يلع ردالسص يلا لنكياس ناك

 جزع وو برمادبعابريع دعا سوما بيلا لا الكت كب الل كيت لسماع
 أكل ورعد لج يلا كاد طرب هارلي اخ لسع زيس اذ نيتي

 اهكتم الكألا صارشربج دن كر دعيرااص نيا هذا ثددح ءو دف كتم

 ”ةلايلسن وعذنارهدلا ب عزز تسال[ ز نسلاندتخ رك
 جل كركم نمزج بالصاجر نسما لصق نع الانا هيل هي دمالَد قيييلارتمت

 اكيد اك 17 : انكتماللا ميكا نعم كيال مدام إد ناك اف لاَ

 لجل ذو ةرروزطلالج منج كك ذ لع ال د تاج ككل عا ضنا عا

 5 خيا ولّسلا ةديبحيد ديطولا هي دلاطبح كلب هدب كح ديس نبا جحا ذات

 دوو ذ الممل ا  تاطجرك ذراوج ثرهاادراي نب طع كيرلس ريخ

 كلامنا و كاان كىريلا ميداع الريس نل مه 2 دا طير تملا نع 5 يس

 بص مرا وأ كيمو كلا لاس الكته١ كالا م ةاشسا نه يو كلا م عذوم

 هيكون ا لكالل سؤالا تنص فم ساد طولا نالنجو هورس دوك اذا بني

 أراك يلا عبو زهيلا للا بضبدوا ديمد خدود تكد اهم اج
 دس دزواس عوضا د تحال لعدم نلتحاو قتلا لك اذا يضع للا حار م

 مك" ا يق م 5

 | ان ماك اولد نا وحيا اكلة نخل امير جدرط نص بيس بار يزحإ د

 2ص ١

وعسرتك دالاو مزيوطب ايطمب نا
0 مد .ّوعلا ومرابخالا صرع دد

 

6 ' 1-0 1 
يا ملا صار اس سرك ذكورا ظرف

 انالع سود تيمحرطلا بج م

غرلت نمسا كدحأ اغلي ااع
راحت, زيا اراك بمابصدم ر

 اطكشملا 2 و

 انرحا رزين عواناجارانب هدم 3 نحترم ىو ايوا نعني او

١> 
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 | اير تؤ غون ابنا ةديشم ابطا غيو نكسب اقدم نى كرلادبع
 اعمر كلذ عبدو الا نباح نع دالتسملاب ملاك عدول اوه نحس
 انه سمعو ندا لصاتللاك هو انا ناع نع ىذرائىدلاوه ىرّرلا نا

 نككاضيأ رح نع نايحسوع ىردرك كدر نن نرلا دبع و بسب ذد/ د ىرملا ميص

 ٠ موريلعرسا اص سا وساد د أبا تمس لاق تكلا ذر بل تياور

 لاح ىضبج الت نييدملا يدب لاو رظيل يبدل )يصاب يس ارا انكم الكا
 ادعي لعسا طصرماالا يالا عر ركت ضولاَف قلوب رضوا

 ميلعر الص اا نا نال :ئيرلرّفادو هولا طددنو 2 نا لاو قي

 عب سوبا. :... لالا طيياكت كب نر ينخ كازو كوس
 لاقرب ترس( وب اج نع بت ف راو كس ايار دات دح يك

 دفا و هدفا ورك 5 :مبااك ا لسور يلع سا اطص سالو تار

 اكن ىاركي مل كلااذح عيا ضرب ني يع دجال ةزطا نعبد

 ديما صوا نرد ءج ىا دراي اعل ٍثدطاص ركام كازو

 ميشر اهمال قو خا لاك خاكواراعيكو ها هدام سول اليصا يمال

 اننمعاانكهو موف دكالة نعيكو ايبا ونصرتبب ل ككل كر يلع سا لص
 مضاإو عيكو داو ز وتحل سماح دحا وري كدر زيزيكلا ضر م نم نويطلا
 طع نام وج وررط وعد ٍثرطااْضْذ ىارؤ ركون شو هأدرادحا

 يف دريس انا نا ليوا هاكد ةرحاظ لاس يف حك درامالا راسب

 .اتشلا رطبا ها مةرتامص يبت عيدلال صايل لالا را 6عروصنم

 و الحا والطصا كينيازولا لسكر يعاد راسا ينيك عرشساع
 ب يما ععتةاورلا ع ءرزيواجبكو نا ماكنا ذح نم يصلكم لاكام

 لوهأد ١



 معشر لاول مدا ليد ارل/عوع ىوارلادوصنم بن وجبس الا هءاضاغ عضل ووو

 ش أ ف رطتع يطلاابع داما والا ناهعاو هراياغ ةدلادرل د زعل سل ىا

 فم د مما ام 05 لسكر طع ردا لص رماد درا عداها ب
 2 ١

 هوز

 داو ضرامل لارج جرا وصا تمدحا اخ ويلا و

 لااا ىا نط ىسانملا ضم هدام مرج ملدابغ يب وزلا نيّيدحلا ادن رعي

 هيعأ 1 2 طاطم ىلا ضم داداو رشا ادحاو اياد رلج ىذلا شربل ذو

 اهيا ازا زضؤروالتأ صاع نينجا نزح قيضطبول ابنا ند ادبع نب

 ا _ابجر إب و تن للا مدت دقو كرم 15 ىنا نع ؤصتلإد درع نع رهس

 مهر يلع الص سل وسك نا حا و اوهام نكد ضنا هب لكرلع سا

 كيوامإو ديانا واماع ضرالا سي واه شل و ىوكشلا نادي ىا ايكشم داك

 م نعل لا تدودالا ملا ملنريالا صريحا يب ةياهشس اذا ينم ع كرم
 ءدلا 0 9 0 م ا

 ةررم ىأ جرذ توم ضو أدهم لفس2١ا زرع ا يشماىا لذ لاه

 ما سااع تسند لمادا كا اال راككاالا نجي داكوتا نم راكد ةطورتسلا

 ميلعردالصرنلا قوفو ىاريلعد ملك يحرس طم الوسم ظيوم ديذ نبا عا
 معي رسول دو ظِلع دربلا ص عوف هطاديدتشو مواكما مج و ص

 رم ابا داما عا ملص ملا حني اجرا كس عه تلاهزلا هدي تح
 طع نهدج كلا يوغا نرخ زين غولن ننال و عيل هبع ا صادبع +-.: ٠

 مخ يويا با دلل رمياجوا ننملا غاص والا انادي دج احلا سم ىب

 ا ىف ءاطع ع نإَسْح كبش او رم رحم ةدحوع ند ني حج ا نرحا

 لضملا كالا ع م لعسا طح زينا ا ىلَبَع ىب للصملا نع راو ا رعب مابد

 راها تر »و نيّرضي د اعدالارضو ث لك ريع الص سالوسناع كحد
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 .( رعاك ماس وا ضدح ىارطوز كك باصع,ش اراك درو تاع ىا١ يفز وجم

 ل ل 18 5 . ه م 5

 ” و دسيرصعل 9مل ة يجر لوما نمو كاد يراصملا «ذبمهرْشسا غلام نكت

 اي ةدصراح ن6 خد ءوصا 50 ملا .موصمل زنا 95 ءاعص دو باهل رتياصملا

 2ث مسد ءواصع نندح هدنو» دكماد جراسا نع هرعع قرلال جال ضم

 ءوزملا
 صك 4و ءاو اصلا ميا صعلا+ داما دام اازعالا حان دلة ماهل

 تقلب زين داك كاراتف هزسدوع م )تلال دف ىإ نإ ف وتلا

 0-0 عين الا ربا جار رج رابح ل, بيجا ىا سال وسلب كيب

 ل ككاو نتفالاابظاو كوالا عم عفرنلا اكتمل اهلل عل نيالوبع شاد

 | يلع اطصرنل عادم يب غرم اعأ من قنصنلا لاَ ملثم نم عربا

 "دلو دومتلا صقور ىلا داي دكني حدك نمد لطم تدع لس
 د لح دانا ذ حا دكا ردك ع ضوه وف كرم لة دوال وهو ماتعلا دانا دعوا

 داكن م تهطل كشاف رجلا الد مق انكم ككو 1 معصوم نطاق

 يمل الضي ري ذولا سدو شباط ع داتعالا لطم يداك |
 هاو ىا ثيل اذبو زي از نب لخ د يدَصو ؤرفذح يانا نالت

 ب اي لامترساءاشس كهاتادؤارب ويزن 58 ءلدوط ىا رصف

 ظ لكلا عر دعسا رصرلا للا )قبو قال وسر للا فص احلاع

 انت ” اهييارلم عياملا لطدا بلاد ةيئلا ما زلا نم مداخإ ع لاخدا

 غو هون دعس عع نلايع وع اكدر تل عرلا بولاق دحر جيب رحم

 هاري كسل ةككم هل بمكب نع مط هدر كة دبه ديعس

 اساد جلا بعوأ صادبج ىلإ -داورلا ضم ؤم اجو مكى ب سادبع
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 قبغسلر ناو ميس مو تور رماديه لاهو نيمباتارابكم

 لفو



 ديجسر نا وإس رذالخؤ وحامد سك يلع ردا يلا دبعذس نعرلادبس دلو لات
 يملا ينو 7 ليتا كحضالا هدرا لنا يمكى ا ريبا تعكا

 خرا تعد كدالع الح كاما نادال دحاومج روب شخ اص

 ل: ىلا لاب ىأرسياصلإ_لياحا نينا نب ص مكر يلع اذ
 2و مياورلا بت اكل رز بوري ضلاعاريملا تق تسير ا
 دمي نأ لكلا اتا جال ابل نيظنتو كرا طعاضنفا ىلا بوسي نا لب هندي

 كون نارج هك 14 نيني هزوا مهي ىا يللا نب تاِهدؤو ماهطلا

 ناد تجلب توذدتسورد ٠ يح جور و مداح دلو ووخ نم درسنا نم عش ظ

 2 يهيم ءلامط مدحل لكأ اذا تيد دك ى22

 مل نال نام فصيل ننس د حلاو نادك هيلا كاكا تل |
 ان( درب ساو ئاضم صدي رحال تل لزملا نعاوبي اب كو ديف
 0 معوملا سو كلارا هط عا غراكدديان ذا لم ميامر هرئولو كرا

 قمل ىا يملا قانا ناراظلا نطو نات لماع عيصالا جوبا مامطلا

 ان لظلالابم تارع الر مباصا نملك ني كج تامه شالت باص
 هارت ناكل ورلا يات لاكش او درب مياصالل ١ امج نال اهاظلا لك

 سي رراوراذع هزهزعد ملل لسن نمضي 5و ,2باعتد 96

 اكياس نانو نها كارت حز وا سونا عزا ذا رع
 "ايل نر نلا ناو و2 نيام خال ىباصا يملي كاك سال را ورلا سني

 راس ليوان علط لزغدماناورلا يابو تداولا هذحتنيتا كت شالك
 10 هر ضاوي اصالا مانا دملا نا ص كرم رطداسر ظنا ما

 دعت ارم تاون ىباصا نم ةدحاو لكى ملي هانعم نا عيزو ملل صر مح نمو
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 1 3 اا قمل لك ررلعردا اص دا ماد مرصلا تايوشاو ماما نعدمما

 دياورلا هذح بنيت قلطلا ضرك 2 اللا ىباصا قيلب عصا ثيمو تام

 كرارلا داخا عج اريسال نيبلا لع خطا و ىرشلا لع حلطلا لح رعاة لخارج ابرلع

 ومجد للا باصاب الكي نام ]فنلب ددح نمو يسدد افخم

 ع ناك لا ريَمْخ ران ايف كق طيوالاناورل ةرضع اها م

 صلو ةررحاو ميصاد اوت ركمللا كار سبيووا عر ويسكن

 ديبار تعاو شاملا ابو تيدا واووخ

 | ديو وربطاووْسلا سواي راعتيرفز دوك اناا تملا للا
 رام نير عدو صللا عج_سيح ولا لد هصالا عسر ماالكن ع ءانركذلا»

 لد طس لاو يشاو مانمإلا ىا زامل ياصا يلي 265 ثرالانح

ا - رقع نإ سكش ندحؤ عقاد
لا ىملرعص طسوالا غ حال

 ايات عاصا

 لاو تلد او مديالان فارص بالاك لع ردالصالوص |

 ا ل ماسهبالا ابيت د اس سي دابق ذالاوباسا قهي ين

 للا الو يزن نك ١1ش مامطلا نم بيه درطاباظنوكا طيسضلا كلا
 و وك نركي مياصالا يملي ىرانال 7 اىطلاو صامل وا

 نشد بالا كدك مالا للا نيب ابا ملا لنشن طسولا + ادت
 ظاكددب !ناوهد يضلاع!داورلا ضمه ون عباصالا قمل دلع ءاجي رولا ]

 مجسم نيود ةدادز ضال ماب ناب ققطددَمَو تكلا مادط ىا

 يب يلد يب نانا يجتاح ديب ضدها اذا كك قيرلات نع أ

 اذا ظنلورب اح نيد نوم لسع جز يدلل ناكذدا عم لوتمم داداه

 ابتدي هيدر سمي الوان ردو ذا نم ههاضاام طم قدح ا دمت تل

 دولا



 رب

 ايل: رصلا فك الو جلا رج سس نزلا سلا داذو ةكرلا ماعط تاغ كديالزناذ
 "وزد يعس وبا فيددحح نم دل دوج نسم هوز نإ ٍثدح صدحال وامل

 ارح نو ىلا ث يد نم هزعولو كاي ماهطءاو كييالزداة لهذا

 اجركم نا روك الهاوي ناسا تام هك انكضصيا ةرره غب

 اكو ةداول نيل ةدحاو طيري وزكاذ هاذلع كل دوكيتض يدا ند

 نأ يكف مامطلا ليل وانتي نم ذيرحااعا لامك ىزد الع ضايعْزاّدلا

 كلا لخ بوك نا نسجل نما كاد لع صل جسام ءلملا هنعد نسم

 كززلا لعق عع ”ميدَت تاكل كرد رعب ىو ّييال هايبر نانا ارعاظلاو
 اًدطلل دكا ماهطعا غد ود اوزيلا لك يكل ةكرلا لخ اهنيوكلاّمحا

 هاداصاذع ام دا اما ءكرل اكو هاا كدي دكَء نان اناضيكدلا

 .ةكالا مت كان حاع افا إؤشيف لص تلاطبوا ممل له ياش
 نفاطيشلا ها ثدطاإو اج نيا سيدا ود غيل قد دع كو 00 01 ا م ٍِ

 للا كرا تم طقس ادا رما ءطينع وزطجج حزما نم دضماكدنع كدح اخي
 ناي 0 . 1

 2 ايادحانب ؛وخرلو ىلاطيشسلا ميادين را تعاتب يطبخ

 الدو مادطلا يؤ يما عت سا اوي اا ضل الاف ّمصعل تاس نانرماو

 ل ءالملا لع يورد ىدالا سرتبقاح نو بزمام لصخخلام كرا حزما

 ك0! غرض كد نصيحه ادازتسسل يباصالا تحل ءرك احدد ثيدالا

 2 أ ملا 0 وك »ماع عايلة ضو اابرعو مامطلا خرب اصير ال

 دوج :رلا اول مياصا لإ ىلع ىدلاءامطلا كااولج م ماكسس ميرال مل نا

 وتتسم نيببلا ل الاى لارزّمس دارو اء اسمو مل نأو هولكاام ءارجا نع

 كلذ شايل راو لماع يكرلاو خواص ارصع سك دوو

 ا



 كارا سوء ادوزءانساك ضو خص ليف اتم( وتو

 كل د هدم مص مالا ه نا لعاو رج بأ لاق معاصآدرب داوصا ةدادقى ذ

 دنقلا مازولا يلعب ذ الاد طك يلحر دال نيل بسم عز ءالريح ثيدح نع

 دك الا تمل وكس لسكر لها الريل بسن لح ع دلاوحا سم اشيشس
 انتم تعصف غلا نو حرعو شرادلاو نيهان واو جام ىباو نصل او

 تأ متلو ناوملا نع |راسلنا و رمصمل ارو تزضتسا
 ةرداطإ م رام لكم هرلدرإلاو جلا هدو نع ثصو مانجاح صياوّوْملا

 تنس ةيىشساعاضنلب ءايحالاؤ. هددوا ورمل العفو هوجرلا وهابص هدو هرع

 ع نملا نمل نم طيس العصا مماجحلا يوك :ريكتم ءالئادهدلدؤ وعد

 لأ ضار لا نع يمص ب ئارطلا هادر زوالا واي دا مها ميس مياصا

 هيهات دج ل41 ادا عنا عالا اضن غ فيمضل اني دىلاب

 يعاد قنخلا نع ماللادبدْثتو للا ءاحلا يندد! ادع

 ف داع انت د حز ونملا نعلامضدأ ءنملا نم نالض شالع ءاب فصدَم

 قمل امادطتان لص يحرما اصيل ناكل لنا عتبات عرس
 وأخي ايلا يب يف يع ب ىب#لا ...٠ تايد باص حل ىا هنيع

 ةليبق اصول ءلمولا اصلا منج غادصلا رس وهو ديزي و

 لم تشاو ءاعلاحاوهو رمحلا نيف حاب بيبانتدح ىدادؤبلا

 قف عجين ذيج دبا ع والا نبلغ نع رولا نايطسع بحس انربخا

 أورو نيا لاَ انكم لت( ندانا انا ملعرعسا طي 2اًقواة ءلممءاح

 لم لاه ندا يبن اجلادحا اع ليلإدء اهكالا وكل! ”نوواضيا كرانجلا

 ةرملا لا هذوم عرس وخر د وعدو تسيح نع رسطلا ماولطلا ىرغ عييت زداخ

 طغضدو



 نكملاب هوم: إي يسحلا وع انا لتض ءاذشل نيف وسيف ةدها نضج
 | ذلك تس جربلاهدزه أذ ووفر تمما عراك تونا دس ,وممملاو لكألل
 اًعريلا هررب لصرلا مهن هل لسد و ريل دا اح لارج فيض دسم درددرإلا امص
 ها واخ بكم اولكاي نا هبرهيار اكول نع بيسي أ نبا مزاد لكالادزع
 احا اكل ىمبج نانا عك كر يلع دا صعيدي هبا لا ماد طب ضعي

 حاز لك سدي نبادداع لج مامضاوب ىريلا مرو زرت ضدو تيكر ظ

 ِ ريلعد | اترلح دلاوسطلا'بضواح 901100 الأ كال ايضفاو مانا -لدره

 راسب ب ماتم رد ص مولا ُُض 1 ا نية ه ءايرراهالإب اد مهسدَمو

 مم نجر لا دبعانتدح
 بدلا نكواز اظن زدالتحا عب ص املا يروا لص ىا هوخرعجر هد دا ٠ 3 تو ةو 1 يرحم فلل |(

 1 داحا نب رجالا لنصف مالم هيصاوارشل ١ وا هدام يبدل اذعركوب

 ؟تفوحيلا وكندا خا عك وراح: د.ىتلاد الشلا عاصإب
 سي لل لل نبوسلاب ا هوان ماع نع ىلإ ةدحيوم هك دبع

 كلاب صاد لأب لسكن رس طال دس ناكل بعكى ا يآ دجله كب

 بال اابنا مصيال : مامات كا لالا ة زب افا نيعلا رع ىمعطاو

 جنا الكا خل نيصتسملو قايد ىلع دا لبصما ل قدَسف ةدورضلالا ماشاد

 2 ديح جيا كاسكوام, فك حيل لدن يمبصإب لا كاككرياصا
 ليشالعل ريغ دوم لكأازا كلك لك دع ساطص غلا هاب بش جوبا لسع نع

 عياصا الس لكل اوج او اناركا رن داع ناذ املا لعد ازلوجلا هاب دانلا

 9 الذا عض الارزنال غلا لع مصر لع سالص ده اائاو حج لمادا ممل
 714 سرا نام وصلرب ىوسي الخ لكلا سزؤ يان 5 دركتللا لك رزا عم عبصأإد

 - ريل وفو ذذا هرواظ والا قالك هع نايس اةربحا اكدممم اب
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 نيطايتلا لمفرننا عم نيمبصا لإ دو عصيد عزا 07
 لما دارت

تنا 7 نهرا يعن واو دي مد د لا توعدردا عم
 ١ هيمو نيصي را لم

 ايضا روه بدلا وذ هارطَر2س ايو ةدمملا نهارا مامطلا ماحذ رجوي

 وجا رزف ضب نك وضم نندح كوم ظ عم نفرق ١تنتوخ

 0ع لعد سالو ىىا درع لكم نتا تعسر سات امد لو متلا ئيصب

 ىملاجئ ا ءامضالا نم ل عاف مسأ ممم عي مهم يحو هل نما نم لاح ينو تاو ويب مويجاكا

 كأي ن١ ناد رزجا ى بو وو ياس ع هك لغ

 21111110 عمدا لعاذ تءلاحر اجلا و عوج ل جال

 هررظنا نو قاضي مو ضرالإدرتيلا لحلا صلي نا مضلل لعادت انزعر اال

 تيتا يبد بتعالع ديلا عصب نوه ةولصلل ىزملا ءاضالا ة دال 1م

 أايمقم لأي ناك حفر لعسازج رنا تددح والا صورتيالا ع ىزلاااك

 لالة وز الة مامن تسريع زوون كر واع كلان, لج داكاكا

 هكضادا ءرنح نم لإ همس ال ازا طيسس لاو رصاكجصاد شيلا لع اتلاجىا

 لج نمل ةوبسو قفل كر روامأو لش تس الباب سو عطر بغا
 هيا سوما ا ءاضا لضرب الا اال ةركو طوق حرت ؤ رظزمردل لاق

 7-3 داو بعوبا هسضاد مى ىضانكعب كلا هال نيتبكلاو بذا ضو

 هيشيلا,طدوريلجو سون ناوهد ناد جو ريو ضرللا لج هجديلا عضو هدو |

 ْ .اوّضلا ىوؤملا لاَ مباص ا ف]طاذع دم وبدي طي دا كلاّذو سمعا

 ع ايمانا ىأ م غل امض خالل مموالاوح

 هوركع كم كدرطولهال با بقعسسا ع موال ن صو الو تاني داما فو

 ش 6 د سرا مط تس راح ىاري تلال 526 ةوصلال ادري ديما ه 000

 وهد



 ”كاطة ناطور رج نتن عيان 56 زاغاو وصلا هب هوككا ءاَضانأسد

 ان 7 اه صالاو اد ذم 9 ب هزلنلا صولا وهانهداملا نق د مضا يقف و

 (915انانينآو كالا هان يضم الو نع مر طعدا طحنا طخ كدت ريشع ناذ

 تا لع 5 ردعسااح هوامش رع نامع رش ءامقانا

 حدو ءامراسإلا ذات عا ب وجذ ىقا سوات ول عرح ىف ءابتحللا

 >امولا ارنا تلا هرلابتحالا ردي نيب ملاب وللا ع كرولا لتناع وت نيد

 دوخاجبو امد 2000007 هاوراطا نة اير حولا نم تس

 م كريلعر ما طص زمان رتليورط م لد مالا تلدو دنملا نم سيف نتسملا هاروت

 زببخ عسا حلاع أد ريع حماحلا ل لصاح ضم ضل كلان اطمن مل

 2 روش مقا "حمير دعما اص سانوسر

 ىيمشرإ اها ددرك نفر دبع توسل سل وبا نع هان دحر مج نيدو

 دوس الا هغ طدك سر فروا | ع نكندكرو 0-2 د هنو بكت دكا كيج!

 نكلاربعوياواوروبوبا تخش ىبا ىا ديري ب ديب بن هن كوالا )لاربع و حا ح

 0 ب ةيلاهبغ ميا يبرش 2

 و 25200 0 ةفرصلا 2 00 -

 ظفلد_ ابناطا و هدانسسال دبس نط نع ين جرعاصلا نا هيو

 كلنو ند ىجلا نسب رماطلارداصعو نشنيح معرب ريلع سا ليص سال وس عبلم

 دإح ثيدح م ىراهلاس داقر عراجو نيموض رمل ازبخ اريح ص اضيا -صرلا

 اياب داملا هاطد خود و ةانتالورل دس نك لا توبوا

 يجول لزتلاو ورظنوأ ماياب كايهااكن عال يلاب دال هك ريايلب

 يود



 ببسي د وو يوس

 س تك نيام نك نيمود د عيدنا توي ما أمرالا مامارشَت

 دك اارتسا طور 6-2 اريلع دا لص مذ سك جمو خف كاملا ىاضِم

 ةولاو طباشواغم ال مايا نم نايينبب عد طدلاب تاماةرم املا

 1 1 هينا وست وسر ةرهادمب تيرالجب تؤم باع نم كورلا

 ' | فقري منظومة يدلا مدقذلم كد لعما احجرهعلا يقص ظفلب جبع كرازيل
 ارووارتم اذداهك< جس ةنيدملا بلو ةرتسملا لات ضف اع ابت اين
 ] انا قيرانتلا جرجا ءاتاهراوقو تلوم نمد أ لام رع مامطنم

 5207 امدحاوالا مويش نيل دوغ لا لكاس تيدح ماضي

 نس اودبج ماهم مهاملا داش ردو ةرغ عم منيل ناين ال
 ينط مسرع قدا مقدور اممدحاذ نيا اددجو كاذ ةدحاو ءلكأالا موييا

 ديو جزاورغامءدحا ان لازخ اوي ديلا ين ظنلررعسمع عيكو

 ميل مص ميلا نع هطداتض دمي رًياعاعاندخد لاق دير ى ن داي ينط عم

 ا ول ابا لب

 مولع ا اصردا ايضاح رج نبا لاه ورقلا نعيش طنا عيتس د ادرمشلا

 ظ مكتوم ةوووبل | مالكنمأ نخر ا خه لايعت ووجب هاك سك

 رهاب فرج نيجاتللا جاوحجيع يل تاصواو ا ىذ لم ناكزداب

 زنا ملغدااس منعت نارك احا ومشي مجاهدسسستمووز زطئاشا

 ا ُثِداحالا ناولاهاو .:م ازا في ناهتئاو لالا نيت نا دنم نط ذاريفو

 رضا ميذلابجواعلل متوفي كانا لاقجا دال ع جس الاف لاوحال إن

 اذاعات منيب مدع مهتداحداهكياو لل كلب تمل اناا غري ال ناك

 نانيشلا يورو معاسآو ابلاغ يَسلا لادم ا رعطالا ذيل نم كعدبجمي
 : مباع نع



 غرور دبكو داو سدح رتو عصر لع دالص ذيل غو ذراع نع

 لوا مطب قدرا ريغ نب ننيع انا دج ضف اضاع كاطةحدم تعاد لق

 دانت ةابديا زين ذو ناك فد ةدحوم منجد جوي دح
 تع ال واع نرزصلاب متسع افعى كاد 07-55 هل ا

 0 دي تا رجلا داضلا صب ضني نامه وي احابلا جدو ةزطا ضب تماما

 موعبسسكوع نعد انكم ازبخ لسعر يع سال كلوت يب لها اع وينو

 كم مدع ننيح منع مشل سند وز طد دورهجس كيج ناو هلق |
 الضاع 6 رس بزل هاكاك اكرم م الخد اذ مربشم ال طوني اما زاك

 مئىوأاه قت مرام تاو دةياع نطو حو نع دعس نا عضد مو نع

 اذاكمجاذع لريال ثيرالانحرعاظ ى!نلينلا لغويا و ل5 زم حوض زبخ

 دردام لع هانا ل كاكا تِلَث طوال نمر كذ نم تهومبشبال

 سان حيرغالك رج: لماخ لطفالاد لك لاا عدواني

 حبسا يلع دن ب تلنان دع تؤم تيمنا ةيواس د
 ليج ال وسكن ام بحى إ نع سلع نع طيوالا ةدحولا ديدن دوب

 الام دج لادا.( غري ىا امج ضنلاب تياسلا للايللا تبي لع دع

 عاجادا ىوطنر لاب ولع ىلا ىوطلا ريك ايلي طلا اشاد

 ااَيالصت زف تيما ذا 'ط :ولمي يلا ىوطو مالجاكأ كايطوواطوبد

 كاسر فرو :جورلا نع كي د الا يع كأ زيها وع كاناو ىلايد ىو اذه

3 ٠. 

 ال ىأ هفربجيلا بيلو اركداكبيرلا لهاو جرو لهاتورلعإا راسم
 هيوين جاو كاب ءاةماادنع اكوا موه دل اواي ,تعرصامل ولادك 2 5 0

 7 3 هسا وس 2-1 9 - 0 2

 دبك 6 دمروا حرج ١ نكو رايمماوا كري يراياجوالملا غر ومأيام

 هدا/ ١



 لهوا وهو لادا رح ويطل ليابع يرغصلاو ردا يجاتندسولاوبع
 ناتزكا لهل قاد وق ناشلا عا ذدعسمبب ليسو عليو نظدحيد ايد ب

 ىلا لردع دارج دال وس اا زين شو يتاتادا فذج مانت عم

 تردي ر[ىلا عجزا نزلا وجو دكمردلاعيتشم شنو فان كو هوبي

 (ةيراوطلاو د: ىورلا بردا قلن اكرام لا ل هسيدر أع هدي

 ةرع دعب رع لح رداً طنحرايلاييد ذم ميزو ةجوتعم سابو اادبتوراىلا

 عا ىلا لسكر يدع ما حجره طويك تاداسإل سالف ضير يدون نع

 دج قالرتوم نعد اك لجو ردا ل حنا 00 نعالطف هاراع

 يس ف احاو , لالالا لات حدر عد

 لو هاد هريطدنع هدو عدس يكف عم ابا جوجل نم

 1 0 الام رنيم رباع مه رهعرما اص هالو ر ضال مك تناك تناك

 ىس - 07

 اتضاعلع خزلارلا نيس نط مرا داب حاس الاد يبرجاسإلا نم

 ان ناهض ارو عا مصر يلع سازص سطر عع تااطرفد |

 اتوا رهان لاق يللي باب خانم
 سارص هدبميدا واوا جام ضاوشو لوم اجلا ىباطيل هدببع دحام

 ةقودرلوا زل ليتاناورلاح لع ني لوم لضلانم يزملو م0 تناك جدع
 مسللومر صا م ناك دري دياع 32 ل وع سويد غو مالمالاغ

 تلاد وعروس ا نب كلف دز ردا دعا للحد مكر يلع
 قاف دج وكت نب كيلاذ نلملا داس ش بادب جوريع هاذ

 ْ "انف مخ اذان مهنا« لعرض لوريع دال ديا ا الخ نم
 0 ا سس

 نركض ع طشمو عدج أجل ام ةثكوم ققدب عار متلاب دوعصن

 انكيَم : ظ 3



 , ذا وم وا امر طيف اجر وا ديلا د ءاويطلا لا هريطن كا دانا ضب نتن انك
 1 مناك زيا رب جل م ييضدلاك ناد زوام عدو نياك نضام داطا 0 0 وا 1 دسم

 لهاالا ارد لال 3 ماهطلا نا ماّيعالاو نييتلا سور لع داك كاب

 كاكورو كرمالك ملل ريا ور وخال ع اكرازلا اكدرو د لاطبلاهزننلاو -ءايلا

 رشه[ دا ني نم زكر يعامل ىارام ثددحلا قرط ضمن شب بس

 ميلع الص دال مما لق اه زرح ا السبسكدا از وما اة ضب ح

 ةضايضؤردحو ىربالا الم وارجات مت لنلاجالا ديترم ةريشلا مايا جو

 حد اال هرنركح نع َيلازيطاو عورلا عب لك دا مالا تناك بهارلا ارحب

 ه ناطلاو دكم غيزدا كتان ةونلادووهظسبااد منج كك ىادؤ ردع

 هالو ابا صارككاخ ريحا ةيطم) ص ذيفلا ايهاب مشادة دما

 نينا وا خرج مسك رلعردالص صالدسكن ا ليقف ولدا تحاول اجاشحا

 ىلا عادزدا لمتف مشل للعلا نع وكون لإ لصد ريزطصالا يوزع لا

 "اق دداطالو ةروكا كت يي ف صور لعددالص إبر نسيان 6غ
 طك اكغرلا مايبالا سك ىلا تراجم اثار اق إيما جورا حس وابو

 بضل طالع تيدر مسن داراطلا داو ئلن لرفع ما
 ا بلا كدر والص | جراد يلع دوالخ اولا غلاء ىلا العلا

 رولا نعي يرسم دلا لعام نعزاإزإلا جود كوب كهل

 ميش كوب هو ةعاوزكاو لا ورص لدالاربج نم لواحد ضعت الاريتصترا

 شيول ارنص غنركر لزج نعد كاعيونمولا واكل نبا هك ربو ءاوزذ

 ا َّم 1 14 , 0000 . تعم. ا»

 2 قبلاد بعت زوايا نبأ وصى سلوي نع ىاوسسسدلا تموج كولو نبا

 ل « ١



 خيش ما تعرع "داعم أ هر نا معاد 1 نع مصل رب رص اكسب

 ]ناك داق نع نرككلا نع مشد ةدحاو بط ماما نإ نزمالاّساور

 مسا ىن لك اتا كأم ين نا نعرنع سنوي نعمة رنم ثرو للاخ ح

 ملا اهلا وهوا ضن جو رجلا كريما هاحلع كرز هاذ
 تور وملا وكسور كمن اوخا رو لان ذل فو ماهطا بلح نكي

 ريلعام نو :دالاذوجوس لمواد وجو اعدنعر صال كاوحالا عاما ين

 سا هطلا يلع مضويام ناوملا نابل خالق عا مسا دو ارم

 ارو نسا هنتر هوو لدا لسا فيلة د ناوي قدا متو لكل

 0 اا نع ىشارلا ضعضب لاو انه نيرابملا عيد يوما ب باد نم لوك : ' ظ

 دونر رو دفرويه جلاس ك توتة بيكتسسأ ٠
 ٍ د معاك رّيسراذ كرو مادالإ نم يلعلا تليد لوب صو اذا ءارلا ين

 لة مضم هع بنا او ب اوصلا ل دم بد شيلا يعد

 4 بصريا يا دوزصم سكس ألا هالع تدحلا ل هاب ومع

 000 او تايراوملا نما بلاك و قياوكا داي وتس برنو
 00 مهلاو ىبشلل يطالا

 تالو طوول يسا نهلا'تالع نالوا اليحا ورك لما اتسعت لكنا

 طحاسا ارجل مامر ربحا ا نيطرلا لكالا غريصدملا ةداعو نيبورملا نم

 اا زئاباتقدم وتحد دو حماها شان داع ضم ض ضو '( عر يلعسا

 ا ىا ةد,ّتلاءالا رج وعد املا راجل ةعاو ودم و! مزمل نمعاح
 ئ 0-00 : ن 1
 ٠ < قات وت و قيقدلا عماولا تيْئرلاوهّىدرملا درا حش هريس كراوملازك

 مشع هيأة وح ليو نزنطلاوم زوجا نبا لدا ياو لاوطم قبوطك

 2 هك



 تل /راورا با ويزلا نيدو هاش اكو بؤ وهو:زطسملا اد حد كملكا و
 هكا ايمارعاطو متسلاو نلكتلا نابرب دان ل عر لع هال ارقد و
 اهنا ىلا ثدح اظن كر حهخوهعو هريعل زيحا دارو قكضاواج سان ودْسِبالم

 2011 ار هيناورو تلطمفت حا
 لدا ملي مسلاو رداد نط حريم اطيم» دا كانو لاب ناطحات انيعد

 ينورل لف ود مدمج مك :وينياتاد هداجب كونو نس ًايدرعتس

 ص 0 اخ طماع رمال ىفا كاف رملابجرلا لكأس 2207

 رع ذمتبا ديحتداجد ذو ئما عدل دو 53 م 500000

 لقوا ريم تقدما يفد مشل ياخ زعبل ليلا يلا بالتي

 هاك شان 22201011111 داتضل كتف ىضوب ا لات عيادلا هايسبلاجلا

 كو ورك درع عيب عاج مكادعم يرث ةاود ضير زعوماذكو لاذ

 دق نك لامس ةذلككن لالا فذ ريما بتسلم للحد ارب ضرح هل منعا
 داعي لااا دا تحلف صال حيل ال تس لاو

 "لبا بس تكمالعد مالاو مانو خخن لالا مف ودل يمان ابدا لصتاادا

 مظل راولا كلما ذا هوا واكش ىالض خلا دنع ورمل لاصتقالا يشم
 00 رراصلل ءاواطف رب طصاند ل ع داالصرلولا هوعصد اسير واو

 ' مالا وحا لاو كظراهض اهلا نوررهو رلاوحأد بوصات منا ىلا

 ْ رمل هنهاعان دووم َةداَسق ىا الد كر دعرم١ اصلع ع ماكان

 ديالا زيزو لاق مد مان 'ء ديالا 2 ةرعسم زير ص

 لا كتبك دع وياور ةدارلإ ةريسككرد سو اك( 20 2- 200

 راس ها ا لام عطروا ابحر ادطلا يلح منميام تيم داوم

١> 



 د
 هوم ةدانق ع اقدر كلام الع سنوات يري ل تابداخ 5 ةبركتملا

 1 يطول علاص ىأ نينفزك

 هرم 7 ىلا مالا 3 يت مالا ريل دايع نب دابع

 تكوون آد نباتا ماعدا يوك ليجمع
 010001 لاقورراّضل نم دارج

 كم شلل راوصرا باوك م ايو واع جدا لسعاء

 اج راووص ورم سا قدور بض دصيم م ارّوص ترس زنا لني كوم

 ا .و ناّذع درع بلك كلا نم لالا رد صل كو داو لير طعما

 539 ناس طال دامو جراد مدب تسعد تا نا

 ب ىا مام ل تعدو |ىرعرها خرا ءاعد »02 ل يم عماجحع

 توب نعرطحاهح عا مامط نم عيدلاك اد زتفاضا اع! لَ طبي ه١

 ىدلاو زلنا خ ىار نإ ديهرا ادا ث اذ جدلا و. طن لدالا هازينيالد نيت رط عزبخ ىارجب ىإ لاذ

 اهاّساو للا ةدّسسللككنل نزح عا تيكبال اسمن دع احبلا مجدا اذ نإ كلنا

 اخليكم تحض ةينمرلا ياهلا تحاك تمدعان أتوا ونلا ةضحلا

 وألذ بت سسملا اش لوعس بكا دب ديسير وتو طيطاملا للا ةدوص

 قيس تما ءاملال يقود دحوالا امم نان الادصب تيكل: الجامع

 اضرب ةيطص لماذ ىو ءاشا خلال تيكبالا مامطنم عبدك ءزيللاو

 يمل اهاءائلا ناربظالا اوابرصاصتخالا ةداعالو اب اثامتهالل وامل

 ةيشمرلع انو عبس ل ل مخل سدا صداع نام ماكل عد اكذلا هان

 م ءاكيلا كاف بيتس انا ضو عابر ع نصاب وم ةمدجيو نأ كبلل

 ادعس لو ءاشساف تااهانإو عيشملا مرا يلا يلو شل بقعي

 عيسا



 بك لاو 2 ها سام ل 2100 كور ىادا بلا اعط م يشل

 ال بدا ءاشس ا عاركذا تلا ادوص ءاكبلاددجحدلانييسملا يشمل ني شسلا نع

 هجر نيع زد ذوي دلا لص دع مال آن سريع قري قطار كدا

 حلا طا كت ع قراذ ىأ ةدوكلارلا لالا ييررلا ءاشسك قه ريتا صا
 دوال متعب دكا لصاؤام نإ وني لذا كابس / شا هدهوان دلا

 انوا ارامواي 1و وا لح صب لع ناعاظلاوئىَناودصتو نك

 1 ياام الالات بخ لكتاد

 يضم مادا لكفة هانا مولا كل هس يع
 ايبترم ناي اك العالا نع ارجو نعيش ان نا طابا مما مج لطاوتت مو

 امرا الدامزس دن رف عيشس طغ جويدبجوف مل ءرك مايا ص اغا دخاو عون

 ا لا اهوا اكلم دحاو ف 2ث ةمعامتتحا انف سَ نكضاال ةراسا ضو

 مبسم

 يوصل نزح امض دحاو مدل د انتر مزاعم ين 0 كر طعرما نصا ين
 يسال زمظس او ضر اوركك لدالا ناك دحاد مولذ نين هرم اسعار يش نم

 0 اري 2 وانت هج دوادوباانثدح ناوي بدير ف د
 د هامل متم ع

 >رضوو ©

 شيا اح دره هوس هس ثدي خيي ىلا دبع اديع ومس لاى جلا

 ٠ د بج كلا 7

0 0 

 0 0 حوجا 0

 دا نمل لاخلا ع

 رسادرعاتنادس نرلادبع ني صادبع :٠ ::لاوحالا سايعيع و راَتبلاو
 - ل

 3 اسس كو درع نّتساليلا نعمل ا ككو رب نيرا دبع ينكره سواه ورع
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 نطملاو اوبب هريضوبارو كنار اوْسْمِسْؤ عقود ورعب سادعل كايب نطع يو |

 اوصلاو|ركمواولارق يحس اها نمو هسومجو دش مصب الا رداد دعب

 ةفورعس درا ندرس نع تيرا دبع وحار ىلا كرم رك د كبذح

 ١ أو ناونحاع ل رلعسا اس سان وس امس لاقنلا نع ة دانت نعرض

 دادي ءلضا خمار زح و م لص لعيما اصذداد عصي امس أ
 دنسلا غب نالتشا عم ثدح لارا كفة اجو لد كحاب مرصم َنباَسلا

 م راك مسالا صش ان أو لبوطماب طظالالا ضمن توات ورضا وا

 تيارا رو لسور يلعس الص الوسم ما داوي ءاجلم ا
 رخو هلام ني داك نسا زنا عج الكوي ا ىميضلاب مدالاعر#كلاب ما دالا
 ءايندلاة مادالاورس دي نوب ننبع تبول اف نطلا ع مههوباو غارطلا ىورام

 ةكلاوان لاو نيحإدرلا ديسو اا غالاهايدلا بسال ديس 2 جالا

 عادالايسهورلا مادال ارينا عقم يلا اك درو ءانحلا يرو يد يامل

 نايا ىلع دوني مادا بجلال ءابتشلا سبت واما لا لمجتي لاو
 نيدو عررابال تلج نم ثنح عدعيزوانيالو حاصملا لك تنغيالاجح اك

 02ريال زوو صنم امييكمالفادا وعم نايعالا

 صح الا ف تنجإ ئاااذص ماكين 7 ىلا لاق هرب اسوا لي

 ظ نلت عم ضار ال4 بعدما غريوالج اهءارلكأسلا كلت مادا لاما
 كس ةرلارطب دالك الكب مادالاكرم لاةواذع نار لاو ناكملا ىنالتحاب
 مان مدا مكتوبا كوب ورب عدروباماضيا يضم لاهو هلملا لادلا

 راسا اانا باتت ع ادا مدا لسع تكور ككلادناو

 فوكس زان مدان اجلا رسم دعو نائما يو بيلا
 لادلا



 2-7 هه 51 25 ل ا اندست 2 ل ل ل يااا ١

 1 كل ىف هيت مدارج دب مهند بوع مادا بسلا ذو مادا يولد |

ْ 
ٍ 
٠ 
1 
1 

1 

 1 جك نأربالل عقاد ءارصلل مناَفْرناد رج كلو ماو ناب انتعاؤاشاشو ٠ ظ

 | ةسمسابلج داوطاو حم مدا كلارك لا ءانمم

 فلا الما صو: طاح انططصالكزو ساو ٌموارلاو سارا كرك

 ا لاب - لا ريملا ضج كو م ميلا درج م كولا قاكا

 هلع داعم نكي ل كر يلع الما لعاوا دادادامجا د انصأو ىطالا

 كو ّميبطلاب يبئطوذ ملاك يرعالا ضدحاو عال ملا رض

 انندح ايلى رك دو لل ىديتعاس )ربي كك لب وطال لطفا

 7 انابنا ري ونيل روان ا < نرلادبع نينا دبع كسح نب لمس دهس

 ضيأعوع ربا نع ةددوسب حفص طلاع ىب نايس انّثدح_ مدعو فلاب هاسح
 00 هاهرو زا مادالا من اع قيكرانلاو

 د مآدالاوا ادا هيو صدو هوك مدلل مساهم اىادح2 نرلا دبع

 86 ني لوف كسعنن للسكن وط تددح نو دٍشدح كلا هَ مثو 8 قلادحاو

 | مارلا ديس ضلوا يشل اا ماعلا يرايبال ميبلا طع شاهد دحا كتم
 | ,وطالا

 بدال تع زرملا عم 50 ر سرمالا هدم هانعم ضاع ضاملاد كوه لاذ
-_-_- 

2 

 50-2 ا ه دوحد ميالوردنو : وم خاص ةانمم ع امو قف امري انتقال
١ 

 و 1727 1 تلة جت 571177117115210 دب تا ل7110 كت ات 1 01 طق 1 سال وم خس: ا كانتا 17 طه طوخ نا ااا تا ااا و اق سس 1 201101523251

 ّظ ١

 !ارستاو ىبات مو ديالا ماكادح كدبلل ّيصقم يبول نما اذ َّ مدع

 قس مساعد عدمزدا هبي دا نت

 باو ضلاوص ن 54 كاالضت_يالاثوا ىدل ارعاظ ريدان نجاد ىرس 7س و اعاوق 9
3 

 ات خمرم غناف مني الواط عري كي ل يرون اسنان

 أ

 , اولجا كا دايك ا سن ايت ايا لم الصح. تنوي 2
 أل 1 حمم م تجد حسو وح ع تع حج د حصه ص دو مجعل ممععحا ا. ب - ند ممم / حسو ومس جو حج عج ص سيجمع مجم ده تهور

9, 

 أجح١



 يطع نا بالو و دايشمالا ساونا ديار بطال دنع صاد ةيئاذ ىع |

 ذوو وس نا مزعسا خير سادبع نيو اجداهدد _26_قابم ءاينبال بيس الك

 مو لت لم مالا عدو قزحال اذن عاساولاتف مدان نت كع ساما

 مارعو نياكاذلاَك يأت كالا لع ثدحعل , ثلا غو خلا مادانا مروي :

 ٍاورزورورزملا ةكاد كدا مولا نطل مادالا ند سر طع ردا لص نيل عاى عسا كيددعس

 غو جلع ىبا اور لحرف تبعي ل ثان رو داق صرايض ١01 مادا هاكزناف ظ

 مليضتسالز انضاحلا داحلا رع دج عاء اكذب لعرانلا لة تيحوب ىلع در ءناباولا

 0 مدا صاعلاَض ارخرلا مرورها نا يب ىذا بسال رظ ىلا نان هرعطع

 ا ذا هريط اخر ليضم ال هدم نم 200 وارجازطا ماوللا مادا قزح الااذ ع

 صال ضنللا موهن ةربعلا نا جا 0 ثم جوال لوا اكل نيلوا لوا حل وح

 ريلعرد اطر لطؤ ارح مدالاٌء اسوم ضد ندا جرمالا ريفر يل ثيدلا هاج ببسلا

 ا ستضال ىالب صل ظغجا بلم مادالاعرزملا للا كال ٌةراشسا ماحالا سو

 ءاضتمل كرو رد تلح مدا لكن اذ ىلح ردا امدأ دوك نم ديس اهجرحا

: 

 ظ
ْ 
ْ 
1 

1 
 ا
1 

ْ 
 507-55 ء اا ص صرحا اوراانت دحر 0 ذب قولا ]

 5 ب تومي وو دن وكلا حالم نجلا يس ظ

 اتلروسحلا "مر ددواوضب نش "دمعت الق برك نو سس دامو ظ

 00 يو ا ظ

 مسا صوتا هر اضرارّصم_بارّسو مامط ذي ىونب مدا ا فود خضر دصح مص ظ

 ف تادصد جتا دوزيم ماظاو د دوص هاش ف طاوالاو

 يا عاق ثم تاريلع جا ودعي مل نيحم) ران م ١ نان اوم لردع الص

 ظ 0 ١2 عل عبور ل سو ايندلا

 ءئاافاحل



1١6 > 

 نك 7 رتتق ملا صن يوانبعاص الضاد كد نب كبساص تاكملذاة ام

 راتقالعما الج , رداد يرنع ك(> تو درا لع طلب نال ل7 ةلظنللا ذعر

 | ظ 00 لاح لمرلا نيام رد رض ضنلا نبع كاك انين نيام شاكت

 ولكاوونزحارخدحآلع ابا وناد ناكر ينشد واول حدو دال وهم
 ١ ىيلاعو_مادو ى دا رملا ىب ضب لك داش رطومملار يلع )وانو ريطلا  ةحانك

 ْ لها سدوق عيالك نم هوت تيا دا دو, #بيل هن صاشسا

 ” فحيع عددا كانؤدلا نمو ةدوطومول:لوموتامو دبي وه نب

 رض 201011007 وجل يص اهوامض عانضإلا 07 41 اطار مهث ادع ىلا ةررع

 / لادإا طراق د ىف لالا يصب براخ نع كرولا عا كايطسنع ماع نب ْ

 | ساطصرم )وسو قالو رم اررع نو دواجهع مالا غادك شلل نينو داما

 ا ٌ وم تدحيمواضيا د ذالملاو صو عا هاهو ليلا ادام لسكر ع

 ١ كي ينمع ميكو >نثدح نؤهاري تب ءانعات ل اًءاوس نوككن اداك

 يب دير نع در نيس ادبعرسأو املا كالو با نع بوبا

 يل انكتكتا ”ءازلاو جورمملا ميلا 2 ميرال مرطال ارا هد ءاملا تكس ْ

 قلد كمدل .نعانكلا اننا سد مل ىربلا رضا ذأ وَلا ةركك و

 بانو !القووعام ا 0 نحال هل يب جلل 0

 "لغو يشار ىثحاد طلع عاج >ظ زنا عذر تم هير لعانلا

 ] يو دنع نوم عاج دل ار سلا >ارعاظخنا ث حا هوكي دا نع

 دهب لبي يابحر لا هابل بكريم امض لادا ية جلا جدلا محا مط مدس

 ممم لابلا مص ورفلا) كي ملو ديا ناو كرذنملا وكما مك لادلا لش
 ١ ١ 1 ا 200
 كاب عاجدلا ناسي طذس جرلا اأو فيمي رنملا كا ليوا ةثلشم



 ظ 0 ب تس سسسم

 . ( دحاولاو ناكتل فد هطلانال مساتياجكو دابسدحا ولا ازال هدد اكد ٠

 كرس عملابا داضدّدح نم جوي جد نمر عارمال ب 7 اًضرا رشاد رجاجد

 وو فرط ادا لا زل نم وتلا مبدا درو اطبق نصلك نعل م0 -

 ىاضيار نينلاضدح اعورري ىلا مدهز حش موا نم للجد دعابتو

 ه4 نمتلك * دوج . بهن: رلا تللا انة <« ا يلا عننا ج37

 00 مدعرزنا خرو لاول نع طومزداكرعارسا يد نعدنلا 3و

 رز 56 بص وجب عج سك وا اأ ١اًسقر تب مو تحصد نيب شالا مداورلا خ مدعر دانررخ سه لحب

2315 

 0: نموا ءاعكك عاب دوا مداح غشا ىاداطالل رضتس مانت سكه

 نع ىاًا يش فنا زي وكك حلا فج ةجاجحرلا تصيا كاب يادزؤا لجل ك١

 2 وكروت ةرو_1يف رفا ىزيب نين نين يلج تايوان
 اعلانه صورا ثيشس اه زدارعاطنآ كرم ءركالذكا 3
 مو يجر جس رعب وعجيب نتا 1117779 كم6:

 201036 .حاركو_ميطرلابال ملح دار جاظل وكبك ١3 ثإ راق أ

 00-8 ١ تعاادازاف رو ىلا عت ئنطا جوا كمرع وها تيدا تفرد دي |

 2 يديد مزعسا كرر تلا اياد يبل سنبوكضيآو نيمالا ظ
 تدا توبولا اع 5 توعد تيب ذر توي طم ماوصل ىلا عم . وعد ند درج ا اذح

 متاللور رار قاف كرات و عطنا يو بو أ زيدا ندع هولا نضج
 لا لسكر لع داري ماتم اكد هاجد حا لسكر رعي داك

 ندوب ل تنيوببسوبج باو رج جس 0مم هاوس حس وحن هو

 الصد واو رج يحين يملا ىدؤلا لة بت جالت ءاوعدكيدح

 هايد كييك ينوح ىدل كدا مازحا باذ كيب اط صا ا حص
 كا كدا مريد زدالجا بنج دا عودت نزع تلال كايغلا ظ

 درج كال لالجا بوكر دام اياب نشرح اال مو نكي ضال اع

 كلذ حروب بنيتي سدو سماعات تسراطاتلاب |
 هيا 2 رب مدح <

 درك جروب» جس جوسي ريح <

 الحلا



 زهد د دع دع هدد قلق

 التم هو ا اناس 716 تكس توغو + خا

 اذطتو لاول اوان بري ل01 م هني يطول ابي نانا ام 0
ٍ 

01 مايا النا مك مدمب ةريتم ابعاد ١ الجل كا تمرح حا عج نجا ظن
 ٠ 

 رمل نضع دارك وبكت ها كا نالاككد ا ىبساا نيو دهب تلو عوزتلا
 وع وج دييلادع ولا ةرملاكدانبلا ععالالسعيلضتلا 1:

 عاملا اظرل ملل - اكدر مم م نيف نجر لاربع نيف يح مك ١١نتدحا مما غلا واما

 اضل االول رجم هداتسا كام توادحاو نتدحد كودك ذت

 ىويال درت ير اذ ماديا ثلا الق درس 1 ب سو) نعربلالا ىومدال

 ادع نجلا ورع معبأ ف كيدم كا رثع اكدر م دبل دع نمالا

 © دس نع نيس غم كا ميد نع اكمبلاوعاظ نر صا وا .اجاوباو
 ظ 0

 طول
 ةديغس سولف هرَعدا نار عرصسا كاكا َقدو نجرادبعابا مكي مالك ليوم

 دليلا يكس تضادك يدا هدب هش زل ذة ككيضمزع

 ا ا نع زار جس و
 ْ 6-1 ىنناغاو تاحلال الو ثزاَسل تل كابح لا رجولي ا لاذ ءالاومد

 ظ نمد ونضال كا ةم ةردو فصسال رتل انباكتي -راصق

 / و * اطكرابشاو ضان نكت لوقو نمسك زأتهلابزملا لدم بمس

 ظبي !درابح لا 2 تلق تيس ناد ءا ومحد هدحاو الا ركل لع عين

 ْ .انورطبلا هيلا ]حلا ربل طصاوحغ دي ةمبلادواصتابجا
 ظ 0 ور نبيلطا للا غادة كرو و مالا داب 1 2

 ' مح
 ْ ١ ل وطلا زج هراتنمؤ هولا ىدامر نما بكد ءاط خانت اب

1 
١ 

 | اب 0 اجا هاا هاجرلاوءطبلا مح نيج ئ

 امم 5 ل

 ٠ ٠ ذك ذداطوّْس اهدا وانا رطرطلارشلا نعاجو مرا ىرارحلا هدرميصم

 ب ١6

1 
ّ 

 هي هيي
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 ا 2 2 ااا .

 لااا 2 26 6 م لي 2

 000 ا ا كا ع ل اي ل ده ةحسل 201111111111112
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 غ1 ما

 بي كور

 ذمه وجت يوم لد متيم زلال صتخغ ياحي طلاذكا وهم يصتالط اتا

 لي متن ارا تامر تاكد جيلا هامركا عضم انما لايام دو يلدا
 قيل شللارب بطي ليهو ىاوريلا وح نع رس ئضادكك بلا نضد تياددانو

 متبل نخاع عا ا اربي نط ببسي د جراب حلا 2 دلو ديدي اكو
 ماذرا ني مدا نب بنذب الزرع تريل راما ناىنا ثيدحؤ وانحر لع مادام

 ايدو طلاوب :١1 انكي اهصخاغاو مذ منجا ابنع رحم

 ريما بتبانم هيلدو ةمبلا يبدد ءاضحلا بح صا وح سهو ةرمبلاب عت
 در شوا لاك مذا ا نيينسلا هم ا! لطي ا هيا بلا غانك ايا
 انك سر ١ اود نم لككشا مم درو بنرلالا حوا طحوازؤسل با 0

 لانا ورد يجب يوبس اس جدكودم مر أ
 خان كّيبارلا نعؤوبتم تا د هوب يي! ضو مما مص عنب ا وصد

 ٠ ووش ربا مدعي نع ةدحاو ميريل فيمن يش غيوأب يو

 .اْيصنكَمَط مريض اديك يعاد مديد ىلاكَه نيس ابجو) يبضاحاعا

 تع ومنا خرصب موت . يعزي طرد سلا لصاؤ طوبطم انكمدصلا نع

 دم منت م مدتشلاك عمد وكم و ا «دك اني تاكو  ورهاظ هدو ميما

 واط اذا و هاجد 20ج ل لج غيوزداّتا زكا ماطو مدر مدقد ,مامطب قياوزعملا

 د7 يلع دش نوكم نا نكد هز نم الفاو اد جالا مى كنه ناكول مان

 بُلابت مرو ىعرعادبع ىا ده ميم ني لبد 5 درطاحلا عا موتملا كيو حماف

 رع !زامملا مم ١ اليد دم 5 نع محد دبلن نب دعا مين تور دو ؟دبع ىأ

 6-2 عطط ومي شسوا ظحاع ميئاوم نم عا ليوم ناك درتغص

 امها قاتلا يلا يو ءاطلا لاح أع تدي ع مدهن كا

' 525 



 اىأ 2ذأ0أ11011 ملح ملوانترازناو مامطلا اغلابقا دع نع ناتيانك

 .ه 0 2

 | يضلل يكدت نم الأ ع يلع س الص سا )وسع ىتاررم 5 حالا مامطلا بارو

 | مه ذر ظل جد لكذ و جاجا طا ذا دكت: انو الج انع عاجلا! عجاد همابشو

 يجب رحم بيوس دبا

- 

 اهلا

 | س16 ارجللادلارلكب يرض ان زي و انيس اف تناد لصرلا علاه

 ظ د قبرطلا غلط هذهرابتعا نسدبالو كسرة ازور تدعو

 ظ امةدسعآببا ركل ىا يما ىطان_مَطاال ا خس غو نا ناش لوو

 ٠ يح تاك نا توم جادزع عاجلا تض هاه ساد نيالا يخرج

 ظ اعانءاعزلالنب 9 ! مالا الملل مدد دا ىبمللا َسأَورلا سد توازتلل كت ا نع

 ' كارت هل دا هادا توم حاد ادق لع مدّسع مولا سريع نوع لصرلارا دهضأ غلا

 ٍ طه هعروجلا هبال سيلتا ريلت جاز حدا ورا و ثبرلا مصر لع رس طيصرما

 | قط درمابب ينموهدي بع هةر مطملا للتي سريوصلا

 6 اًساعرتبادك ىرطارو ع طريلع د البصرس)) هس وير طم : امو درابلا ءاملا نم

 ْ 5ظظ58 كاكدم دالك ١أد اهدجواذان كساد دبخملاْ ا ك دعيج ا نبال او

 ا درابلاءاملارل بَتسمو ءاولجا و هاجد افتد بجدإلا قو ل معدعرسا

 1 منذر الارجل ماكو كدوم ملا ىدوراحلا املا نا

 2 ناكددو هدرابلاو اكن متي لهو نوجا لماء كري لل هكمب

 | كمر و ةلمج دا جدولا ناد وشلل هؤسد و رهام أذا يوشسلا

 01 كررلا نمتابيطلاو هدا *رعا كاسارسر 1 7 نم لك“

 سول دداع > نموا ىلا صا وليعاو تابيبطلا ع قيما

 | ةشيدعفا همست 0 ديسلا لاةد جرابلاو املا نكبر

 وجل + دج مسح ١

0 



 الاول نبك طلال طارت
 اي مح

 . يم

 مهارلأ نر ردادبح نمسا لش ىوحا ونا ادربحأ اد ذي نإ ضايع بد نيش ثك ح

 1 نسوان ان دجال زمان ماا ريش مبرد لا مجند ننعم ب

 يتلا اهراضا انوا ءاطيؤالنين ماشا لها نم قيد نع

 عب اذجر او ا لاكالا غال خالد زلات اذ : نب اورج ريعب دلي نع دل( ق با نك ّصيارلا ندع

 لقول تنزل دلك يدح عداد ديري الواذصم زبدية
 بلعالم يراصنال أ غدللا تبا ويب ديس اوب أ رسلان ولا رجب نيالا

 ولكل كررعرد الص رمل سلال :ليقرادلا لات زحل اير زضرتصلاو ثيدحيل
 داما لوانتن ويلف خام يزل ها دوال اادا هوم وزنا يطا تنل

 لسداد ادد سب ناهذدالا نصرعأ ماو اور ابل تبل دج ضارعالا ا

 ب اذا يح: زل جاوريلعا ردا نكتب يسال انا اذ كتم او صدلا

 تاني يكس رينو لصيخيزلا ك ك ذلذدجزهش هديد ظ

 انتناوابضانمو جركل كلاب صو 9 لولو ضيا تيد داك يزعل
 نيم اسلل بنور اخر إد تلا نمرالا غنم اهدنا دانك مالا لها

 البر ذاا ءزحتكوب م غاتتو ماسلا لع مهوب اين دعب كك
 اك او مدوالارصدال نيكو تيرلا نادم يزاد ةكوو نورا غو

 اورو اه ويبرلا تيردكوكبلا ةريسلا هذرب ميلع دبودّمو نايظع اتم ١

 ميمثوبا اورو اع ىف يَمع نعرض وبا حارطلا هاجر ودبلا نس دصمزدكَذ

 ءاد يمس ميم ءاضْنسرد ناذ بداونح داو ِتنرلاا ولك[ ضزملد ةورعوبا كعرطلا

 هيلع لصراا يد يدرط#مالا تل ابلل فيني تسواذح ماجا اهنم



 ا للا حا وأ لردع سارص زم الكام فم جرلا نه وصمم ا لاينر نم

 دنع رك( هيزيب نيرا يضرهم قدح تان لادجلا نت دح كيم بويع ند

99 52*22 
 ياي ةيويطلاو شوب هاهو كاسم جريمه رداونضداو تنرلاو
 جام ىلا هاهرتو ديل, با نع كاع ىذا هروح! هاهرورت نع كزمرلاهاور ظ

 | مضوا ءاوتو كاب يطا ربا نع داو تنال كل ظنلو ةرر حو نع اكذلو

 ْ دما عواد مانجا واد 2010010 ناد لك هونج املا ع

 د1 ههدسسممعسو
 .٠

 ْ انعخطضي تازرلا بع ناكو زن بو كاك انيس انا لع لي تناكناد

007/177 
 ١) .ى ا -

 62-0 نا نوما تحاك اي امكداىّصلا فذ ىادلااكبو قبس
 الأ ٠ 1 دعس وع

 7 رحاب لماع بر ضملا نا هاعا مارت عاضاو ماملإل دبات الاداب املا

 ادواع مضجاو محو اخ مضل دوره رد هاو ناَمْيكدلاوه
 . مكاورل ىئلافزما

 زكا دحادواد هم زها قلبو ةراتدهنسلا يالها
 كك غرو نع كورلا دج ةركوا ىّيرياورلا كدحا ٌدادداخمسوجَرلا نكمأ نا ١

 طدالصاحلاو َىَرسا نيمضلا مرسم بلطف الاون جر ال ططالإو جرا ملا ٍْ

 ا«/دلحا جب لاس امزب ىلا نك ءزيلا غانتمو اا دانس اذككماينتيسار نيا
 ةدامدرممور راسا 5 ء 41 دنيا

 يوب..0/تسابامدواو ثاع) عندك ياواد قع 1

 وثىروأ ةرعدونس الاوان ملا اعوع ةدادز معنا نافانهاماع ْ

 نأ مسي ّث 9 : - 7 1

 هير شيت تاياوراو هيساو انجي هه درع داس |

 يكسب هوو ف سدو يسال ةبسريجلادو هولا هوكسك ةلمملا

١ 

 ”واواط َناررل ادع ود نا لطوالا كك 2ث حلا اذه ةاورززج م ىا فاررلادبع 1ْ | -

1 

 امكذارإ ودا ئىاةدانعر طضانإم دامل ناب ارش هدانلو ىا تددحلا ع

١٠ 6 

ْ 

 ا 1
1 
 ١ ا



 لاس اناثو الواكس كك اهنيب يق يول هوك دس ١

 يجي عض دقرو طّضض رتب كك > نين ديلا مالك عادت ثنا ا

 راتمماعا هون لسعر رلعرما لع دال يلا نع ديب نع لل عب دز ىعرهش نع قاولادبع

 لطم نر لاخر اطل ذنب دود وكم دحر نع ضرك ل مه حا

 6 دعو ىطانتد جراب يع اتت دحت فازرلادرع نمسا اوسلو و

 سا 6 لكك تن ىلا نع 2 ال دو دك موف سالاننع

 يامر ءآدرلا ملعاؤواضالإ اإرإب نم عراضللا صن ضي لك لع رداطص

 لادا ضد وعدد ١ وانت جيو »حسا رالما ريصرك تارجغ تناك! ام ْ

 دقتملا 23و ط لا هكتاد اولا هاهم اروخو ددودم ةدحولادددلم

 مي زياد ولا هحاذعو دلل وجو نيطتيلا وح دولا كو ويلا نم

 ءامسالا عادم بنما ماصمشاد يبن | اد دوا ةداددةدحاولااًضدامتملا

 3 ورعا مال لا ضان زو ناد داعدحاو يلا عدابدلا كرد و لونا ذع

 . كازعدايلا عرادلاو ىورطلا جاو ىذرظرلارل03 ادد وإو نعاب مال لا

 نزلو انك ضسا اكو ةبطتنم.ةزعاا لع حتما ىووبلابيضاحةانوملا

 وضل صن ف !دْرصنَع دوا ءإد ريف ىا مادطب دوج احا كاّيتالا عج !يصب 25201

 دود سعوا ىلا نم كالا و جادطلل اآ دل سور يلع لصنلا بلوط طا

 ميدي نيب مضاد رعصتملا لاوح م ءاهرلا بلطا آس نمش ىضاال

 دمي ناب وجا نحتنخ ناك ذا مادطعلا كا لخلل تيطاح لسكر يلع سلا طص ساد اغا

 ظ ارح ضد ممضجا ا نيضلا ولانه حالك بحاص نم ضر لادا يليالاالا هدي
 هيلو انزال عاد نم ثسيخلا شمالها و نيل دلع ١ داع ميديا عينج

 معد ع سال صنملا ىأ زدا_طعا ىزلل وا لمث ىأ ةلوص وم دادي مد صمام معامل



ق بجدتا ملعا ىاحاا ميلايبرْتصو ماللا ش زيشلا ضمض غو ءادرلا ىأ بحي
 ءدامم

 اص رتبج_ب نككو لّضاوربصاهلازرماب نودي شيا مالو ضرك واولاد

 مظلي كايد تملا تب وطلاو لتتملاةدايزرو ةداذا كمال لسكر يلعرما

 قع مالك اريلع ىن دوي ميخاذع تابنالاهصصخذ ا ريفسارع دوا ىزيإ را

 ةبيتق ١ث حدناملا مالاكد وفر ظذ كقو ليات در ثلا وداود

 4 . نعدلاخ ديا نب قيمصسا نح لو ركب َتآََخ نب صمت دح د يمس

11 يسن يدم م: حالا يفاذ نب ةراط نااعااج
 

 عادلا بولا نع كرو هنأ للشم ىنادجو هد روكذملا و اجا يبا نع

 د 3 سم يسوي جب

 انعام فوط احل وق هشام لعتنلاوا تنبت زسسن

 د در او نك ١ 0 يح )رجال ردالاء غر اصالا نك) ور ءيمحا ال زرت 1اس

 اددلاوعلا اووي ١ تلاد ينم حره عكار ودجر يا ١93 ثيحوراتس العا

 9م كي ريل رك دادس و نلا هع مساري ذك يو

 1 ترم إذ وخد ريك سالجصوعو مكمل نم ةروكم تحمر ذو ظ

 00011 1 ]ؤ] ز
 خال لع عيونه ل الا لع بوصنم انما دط رد قورج خيمتم لعل داك نوم

 غوث لا عم كتل عيطتسلا نم فووملا رديص كيل يالا نك ماصعل ا ذاق

 با لام نوورملا ةفيصاخرانكلا سكتة ل دي ىلا معيصاخ ملتي ابضمد

 تماطل اهنصكو زونملا ءانبلاب عطمي ارصمو
 ”” لان اديقو لعاسآو

 ول اةخيمملا غر اسمتقالا الد لب لكلا د دهرا حادا صن امو ذيطلامإد

 ”ةةفاعرا ذك اصلا نمر وبتملا وحرس! رع سراح ناكاكو ةءانتلا لا

5 

2 



 رولا اذه انس ةيروكدلا كا ذو اجبو بيع 1ال5 نيد دى ادنعر يلا نرصد يلطملا

 يبركلا صدد 597 كك اان زون قراطول نىاالعود اقراط ننواج وح ىلع ١

 كوع غو تأ وصا نم لحد ٌقراط نب اجا صو نارا كك هوادوهد 1

 لكلا ءفيصاعلابولسم اكدر دحاولا دما ذهالا ل ضالو لسور لعدالصسسا
 هن 3 5 |

 66 اًرنيصاعامولمم يور غاتلا و دحاولا تدب صنم لوازم الا ملأ
 لك ننالخ حادا تيدا بضع وائالمف شاملا كلا عئيصاع الوب اكدتو

 أ له فتو نتا و دنمداوم نباص اوي طك انهو جواده ركل سوا ١
 هو دانة( ذانزح تا وارم ا > سلا هرورتمديسا جا احنا لمخما ْش

 رج ويسمي حج 6.7

 #1 رااهوباو ينلا ضم طوب وريال تكسو ف ايم 19

 زال ىلا يضالارض اوصل مضادبع عب تا دعنا نيكس نع دعس ببي

 غ1 1
 ياه زو تكرسااع نق لن انس لسو هع اص مازاد
 ماظل راع داطايض هيوم ىلا اضن و سو يلع هالحال ناكذدإندا نع

 00 لا
 ماكر يلع دا لص را داني وككرلا كيتو صوري طب ب مش مل ل( >الا لس

 ازيخر سو ريطع دال صر مال وسزإلا طعاما مدتض كا :ىرمملاوارلاوبرثسب بوش ا ل بج بس مسلس . : 0
 د كيب
 مسا تدق ءدلاج ةدحوحد د, ذو يطب ب درزو ني: ةرم ريدم

 غلاك لكلاب وطط علعملا علاه ل ومن نيب ليت عرس فاشل نزجم مول

 20000 ياهلا

 مكرعراص ل تاو تاق ةيدلا ال نع دا ا طي لآ
 حو مصتملا ىلاوح نم لع متم خيو صَل طاوح اج دلارطتي ىا مس

 مالا 0



 نمل زمللا وج ايزللا وؤموعو نكت لاراتتلالانح اكن و ءايلا دك ماللا -

 ارب مرا ميال و لطم ا َِمبلا باج نود هداج كابا ابن اوجىا

 ادا مك يلع مازص يه نتنمو عد " ايلا ممل دال كد نخر دلع س١

 وح: ماك > نو دوي زلاك مثيل لسكر عما الج لب مكب تركذ نود
 ديو رص و ضب رو مضل برخص ماورد, فوك ديا يو داعب

 فق ورطاالوريلا ىَبَسا تلم ذ تاراظ لاق نا ىنا نع زا ياه

 رصلا جرم نري ملا داريليالام لا هدي لال اديب كا نر وبي نلتخ اكاد ا مادطلا الغ
 ذهل و لاذ ةجوتخم ماكاو ديلاوحو يلوحو ل وحى لغلا تار وينو مارك

 هزهاإ ي ذويزباج يكن يلا وحصالا غزداكنشرادلا لاول واح
 ظج يلم الوانيلاوجولاغسكريلعساطح ملون نج شلع لاعياد دفاطالا

 اع و وااو بما زا اه فك لااا تستلم

 1 ابدل ا لد حاد ارو مصَملا مام نوص عس 2 للّدو رب ىلا أ او

 1 "رمز داع لا يسوى راد بخ ببحا دما وا ةميبطال يعي رج كا

 ليف هولدمت ىدرو ميلإوانمملا نءءانبلا ار تكرع شطب ءيضاغو نيدو

 ايم شوب عنخ ةؤاطالا نعاعوططم لد هرئباملا!نانصم دب نوكيأل تاذروبي

 كا لوقا كواكب حول اوي ريا ١ناضم هوكي نآه فوزحلاريلا ناضملا

 فرح نم ردود نم مامط نيا ا اراوج يدلل غدتبلاو ديم بارع نم

 ىه مكر يلعرهلا رص ملا ىو نإبتو مداخل ااطا بد ربوع در درداحإو هرغو

 4 كاتبا حالا ضو و ممزانمالاو سرملاب مرماه عربا وإن نطللاو مصاوبلا

 (؛
ْ 
ْ 

ْ 
 1 يلع الص يالوسر ل ابدل انه تداولا 20000

 | معاي طاانت ددتح كيدب ىيلطازطا ركن او ىوؤملا هركذبي دنس امانكو
 اذكس

 ؟هاإ

|| 

: 

 دام ين ييشل سل ل يبس سل يح سس ل ميسيسسسيلل ل

 تيس

١ 



 0 جبال ب<ببب>

01 87 

 17 1017+ د وح دون: نصل هاجس لك تك طي ميه 7123013587: 055 35127 جورج ب21 ب ةودتن اا م71 لل رج لنقل 731

 209117 10111718 7 هلل راو

 اناس اريصلصاذ .ءانرخااولاَ ناليع ووك فيودلا

 2 تراس ير وع وزب اع وع هانلع ندع ساقوم |

 ااا ناو صقر وجد دلو ءاولخلا جتك لعسالصزيلا ناكتلادابزع

 07 تاك 2000 يامل ججاورمتلا دلالي اعدلا ْ

 عص امش ع و نبدلاب نرتب د الا ل قورتدس رمي ْ

 ”ريوصةمزدايرصالا 7 مكانلا لع ملط و و5 ولم مامطلا نم طوعو ا

 بكيعر ملا ع لاف ري ىبا بيزعآو تلالإن تكي دو دم دا ءازعلا نعو ءايلإب

 داما اق نعل يات مت فه تاربططلاا زل نص ل ملا هد اواحلا كاجن ىإا قه ا

 نإ ملا د اولاد اسلام لكن ىلا نزح نعم غسول دو انحأبملا نسدازؤتسملا 1

 2و رغم طخ ار ل-قريلعرضا الص بحكي لد بالخط ةذيندلل كالا عاجا

 مضاولس الن :اضحاد امص الانين ن ناهكياواملجال ءال زينلا كة و ىبنتلا

 ك1 101ج وب تاج طك: كاز "ككل لق 2 دفق رجب كا - د
 "اص زدار صورنا عاد لور لع سالصنا عيوب اه ااا ميلك 0

 ركاز وللا( بلع قابطاما سم كر اولا راج كراصد 010 هزدح مر يلع 1

 كاتنلا عت كيااوكق 5 «وبتنتالا لص ريعرما طااتف ميبيااوكماذ 0

 قدا تباييعدوت هن ور لع دال ياو ذا معلا الذ كالا اما

 رد كرا ىلا ارا حا اع نسم هس زخاا ذه تنم الولد تنس قبيل

 8 نوف ىرطملا و.ضآو يعدم د ريحا ال هرعت مهدت هوكمرغراذنلا

 2100113110111 ناّوع مالسالا صبح نم لوا

 مريع الصينلاق اذ نمسو لضيو ىراوح قت >ريلعرل لك اوري تمدحأر يع

 لاو حد#لا نسال ورانلا يتبصنف تري اسديتكرلاباباعند
 نيبطلا_سرانرر تيزراذحاولك لكريم ايصالف لذي جد صع ع

 20 ١
0 



 م٠6

 مط وعر بهل لات رولا بسم انا ريب خفر لاد وش عب وسلا أتم
 ؤرلادع نيكولا بعرس نيفاؤصم يري عرج ولاة لاة دون بن عاج اذربحا

 ظ تأت 7 ءاطع نا فسوي بدهن ريحا هدجولم يجوب

 ساطع )وس لا تمدد ىاءلرلا ديد تدافع ا ةدرخا ةيماوا تب دنع
 2 حسم تل

 هايس رطل يل دال ناد ووو ماش ص عراضة ابونمانبج هرب ميلع

 هى يزعالالضقاد دالك ا ءزحتا جماد وطلع انور اذد نس للان

 اشر وردي و 5 اوا تال رج مالا برم زم الرا ضعالاو او.بككاه همبللا مننا

 منا عا اوسلو ةطالا واين وا لعال ماطلاديس إل نين ري هرعو

 اك 2 .يضلاو دعا وزيرا ايما حبحا ماهطو يس | عوؤرم لع نع

 د وموإلا مع لعس الص هال وسوإلا ماما ناك هو يي تناهلع يمس

 هةر 592 1 ”راصاو ى رو اذ 2 ةرالاواندلا 2 ماطلاي سوهو ىو

اوتر ددلا حرا نو لمعلا ثددو راكأ اتا لا
 و "وخلا و - هرولل اريصتردا ر

 00 حاف مول يحالاز هركد ملح كون مارك

 *ويصولا نع الا نكاد اجاب زنا هوك يعي

ل ماطر سال هس ل تبر الاذا كاكذ 2 ١ك ضاويو يذلا
 مَع دري

مع كني رص ميمحط نين دحيم: در انلا تزل دونمول! 1غ
 ناهن

12 
 ان لا تحتوي بو اورو اكمل يزيا يوم ءاادودمت لول ركب

 ف كدا هام مس انا كو مضلاو ركب ناو لاوهو ىوشناو ىو

 0 ف ىلا هرانلاب وشما مطب ىونلا ناو خيل ىونم

 طر .دزمياعإصخمل دارطخم ع دف وراك سلخ ما طلا لكك او



 ةالازالجي دا وكلا نا دال ناهيعالا يذاع ماما لج نكي جدا هاك

 اتيصولصع عاق مران دافع معاصاهزارملا كايبل المنا نكعذدا حم

 رح دونا الع اع بدرعا ثنا دحر بسمله انيرر نس داك زن ودمع

 | اوزفا ضداتسب كاب رعوت ت زيف هوك كس مدح جوازا |.
 انسي 1 ب ام َتطَسْ 15١يبعسمووب

 تبل كا عيإاصملا عراتمرولا ى ناد مق رعد الصمم للا نينم تر

 صال ومو اذا تلا ديطلا لاذ عب هلع اجال مط هل ةملااذح تريد زي

 02م ميضحو مولا ناصر حاصلا 5 دل نيْديض لحد اع لع دعما

 عيكو يررط نم دوا دبا داو ذر كد «دظزنا هوؤييطو ءذواض ا وافي
 انيضراَص ٍةزرملا ها سرعاظلاو سك دعما لص يلا تنص ظفلب دانس ان

 متمصاو طايط مب تزن اذ للا تنض يااا سد لع رعد طصرنلا

 | ديطانط ىوهادإ اصاله زو اذا ظييضنرب كو اذ ةنيطناو الل اذإ

 ..افيط دن اذا دزيطو للا تنضا ما حلا يكتنييضتككنيطريطع تن انين

 ظل ”وارعاظنام عنا نيضلا كون يلع تلو ادا راي لحلا تنسو بوو

 ا ِ مرات عم ىلا ا نا انور تلاطعن ني اكسو ىذمرلاياورو عم

 0 َبِجالا مصدر الا امم دال خاض الاورع عطاذا ا ملص ور صمد ُُظ

 م 1 او روايضلاهذعت د دمدا ازهدنعرك دامت دانلا ردامر

 هي ماوو ليسا املا .داداأدكا) مق ريلع رمال بلا َج تلج! طلادع

 اقام زم رلا وامي وانرعرما كرر نيزشولا حا يذوب تيب سندان ليمتد

 نب قاد عزل ننطزوم نم انه دوا ريف عم دوك حال نير دمج دال
 ع طصرسلا ىأذخا 1 5 ترا دودادها ساجر و كلت ونص

 نسل اناناس" جاجا جوج 710 زج شالات ا 07 دم رت ومجتمع دع 6 7171 مح د“ هيصة ستسب

 يلا
- 



 ا ليعلاب سما ضيرلا بكسل عيد ءازلا هوكسو خبل نينلا ب ةرعَلا

 0 اءارااسرنتم ردا الكل شذ هذص هناك ع لاذ هيما ةز ةروس
 ضر

 امي ياو ةزعتلاب اى ركب تس و يحوالجيا اى ط حصر دع ساطي مص
0 

 ةدجس. ديو ىوخما نبيل (ذ نم أ نما نياك وتجد تدك لاب تبيكو اك
 1 د / 0 : دب .

 اي م عزا يول نرجو مف سن غدد الاي سسك تنل ىازمج

 مال ا وما طاع ؤابم ةمطصتملا عم رضلإب زحل رثمرو عطملا

 | طحت زما يزيل[ دا ةولصلال يدع اس نكن يزتح ا مس
 1 ع 2 يع بعموم قبه دول دوا كارلا مدا هيفا ف

 ساو عع عي نه هداك ع نيك ابإلا وطعام عر رلع_,ازصرما ١ وس 0 تااك

 3 يلع دا ذبح هزاحا توكي دازوعنالع ىرملدوع_لالادوارم اوان

 ازا ىلا داع بين اولا واي هوكي هن ناجي كملابإلا لق عيد
 | ناين ابا | مداعو مناد سرنا جباعالا عينصن مد 217

 يحب او ظهير يغرم اضل بيوس لعاذ لك جومنصي

 504 ءوزولا يظن كل كاف هون اذا ين نامل جاع اناك كت داعو

 0_١ ادلو_طاك> هع از ماظك دع يكد : د ندعو بلا هنا ميل اواع

 و

 .- > - صح مو

 -- م“ رول تل

 ود ارتسالا نس علا و نيزلل اولا ندا رمطاو اماروانحا مناد كوس لع

اوما اظن صملا حز اامروفو مامطلا لتر اهد
 ا 7 رمادا انوا 

 ضايع نسكب طاوبرطرل نك للادبَعو ميرالادبعشيلدح م الا

 ا 7 ةدسسلإلا دغارا احااو هرمصلا اعوأ واماماغل ع صدأ طوأ_شنلانا

 الو رمالل ولما د طار ادابظاو مص مدع ماطص ءامماو ةزيهل' ماا

 معاصا لير باص الل( ذ لسد دص سني الذ تام تاج دارو طاذع هزل
 هسا ااا ال ل لل وي ل 0 لا 007 ---- ع ع صح ج دحسمسم مج فلا

6 

 ا

 ]ا

' 



 00 2 ا ا

 ا جر زا 272 را 335775327 دن 17 تعج يوت تك تزن 5 ٠٠ 2 قا جو 2177+ 5402 تقام تا تان وبر قلك دع ج07

 تكور ا

 | 213010137 ل وورر جج جز جا 1417735: 7-7114 3ك جد كفك للا طة ةكت 3 957 دلاله 7: مج هع 7 2 . ناقة 2217و 2+ معقم فما ةنهس 1 هسا أ

 ركوا هإ ساد هاش ذؤ ب ذمي ناك جا بعيوب ا وعد اللب راجخ َةْوملا تام

 تامواعدمبامو أدب دبشم ىلاوملا نم مسا نشل وا حو تتعاو نعيسا كرر

 ذوو ثلا ابب ىف دو بعز اد ةنس دسك خان قدر شع ية نس شم
 0 ا ل و رف 1

 دسدوو رج ورمح هرم( نيس غو مالعالا عجب كاديالاهصوأق لور وزوملا ّ 1

 اعاد تسال شيم دونما نأ رانا ك٠ هانم نت داما نعلانلإ ايددسو

 , كر ىا حاف طوالاياورلا ىو يدل ادني ةولصلاب مليم انمامض ةلصلا تو

 [رلاباتعصل كا ءالإ_كبامجّوبر البل ىاَكَم وَ ولا لصور ما احلا

 صامل ىضوارجرلارد دائو ىلا دّةوْرْضلاو مدهلادءاع جراف دسم

 طااتخو عم تدولا نا اطار ملاد لنمو ةولصلإ»#د ايبا هكوجرع

 "يالا درت دع اطلاؤرا ةردارمل ناكر ّيِحّصو قيضلا اريك ذرة

 ده ةرملا براس ىو ةززحلا كا قد ءادحلاس هود هادي تو ضد

 مل كل حري رداطص يلا كلنا و مرا تمواكوءزيضؤبو لاط عا يو
 اكانلإب مهئللرط اكس نجوم طال هاماحا ذو راسلني نار تح كاك
 كو كلج كشك اد ا ماعم ادب نانا وايد

 صتلار كيا مجد بسلا نسب فا مرصت نيستا تحاك ١ لاوصوت فاكوس

 3 رمل هج كتل اوكا الع تنا كايا و داصلاو ءااضر ضعوا ض املأ يو

 عب و ردراشس 6 لادا لاك ل نطعيرو اعلا 9 نيش وزرو د

 010 :ءا_سقا لاّردكا لايف لع نع زدام اظلاو لضاذكس يقرض ةبو

 ديال سد رعوو ماليا لسا ادص نأ داوي الف ىلإ ىلطلل ير ثنا و هلاكملوَم غو اولا ح2

 4 ويقام نع 2 الازم هراتحاام نر ءاضاوهو هرم رو 0 فرو

 ةيولد 0 د غرم مص اذ دالا لضرب كوكيز 20-0



 م

 تأ#ذآذآذآ]#]
0 

 ددونو ئرسأ كرش كج تال متدا دوو ضد لك لعساطص سالو سل ير اشسو

 نجم 7 | صقور ىيراشمدا4و دوا ديا دامد قرف كسل و زج مدرستين

 نعملاد رسمي ءريعملا وحالة لاف كوالا لارتحالا سيما ورلا هذه ياس إع 3

 نلف زحل يسضمب را مالكتسنرهادبع بزل اولا عاد هكا
 الإ نفخ نواح علا هم يبو ىلإ هراتخاام داك رن ماتا

 ويلا لين ديد ان عزبملا لعند زل ةرابملا ف ةرابسلارع اظرف اد ناك

 ب ةواةرعرير زفه تجب ددانخاغ عئابيال كيران حف لا نا نع

 لص اونماتخأ فلا كل معا وج باق ثداحالا سانا انضاب داما وهو
 0 نم الا لضم دل احل ضف ليت اَصموا باول اعرف

  اكا طا الو ررلٍ يام ككوؤملا سم امو قلاب لككم ىار لب نول ريلعام

 لضم ءانخلالارربحاصو :نيط دلو فاو وزد ينج انكم عبرا غنرلا نع

 نياابسللكرب ىشابالزدا يو ىلارفلا تارواادي دس نجا كذنادعا نع رسل

 | ضيا ركع ريلا صيفا اطلازو ةيلد ا الكذ هند ويطول عاب
 . توف عوق ماا تخ توها لسكر يلع سا طر هال وسر كد كبح د يحل ثا

 دوءأ عخؤيو هرعبلاو دنا اكدل ابجي كاكو مجويدأ وحال نولخعو ملابس

 اوتار اوشرلا اون زورا وزو رزصلا عاطل غب عك او ذدو مكابس

 نا نع يبي ىورو ةريرعويا نص طسوالاؤنارطلا ةامر زوالا صف لمدالا

 ما طجذدا نيمضزحؤبو_لا نونشملاو مكب ساورمقو يتلا ةعادزوو ماس

 1 داع نك جيو لح اعنا هوس كذا كاكهرونتيا ككذو
 ا ماه لح دزدأر خو هر جاسم ًةرورلا دا هالطعرسامب ءادب الط ادا ناك و” 1 ” : 2 , :



 هيو دار دوج هو درو رخو ائرعرلا نيد فاو ضرما ليعا ىاضإب |

 شنو وصال جوملا لضم حلا جمد داس ىو و ءزهاظا لد 0 يلع ١

 نيرعْصْدن دحؤي 2 موي هزواظا مَمِط هركاخ ضلا راي نا دارا نع اعدام ْ:

 ( وي ىلجيللا»ٍيطلاو لضلاو زال يوي ءذاعلا كحد اطب الا نس وزواطالا مولع

 يي ةيذي لو ريا لتحاس نيكتي دج «يزظلامصة سني ورم طا ١

 صا اوان تولت هرطو اان أد دو رضنلا ىم ىزويامو مسدد موي نيو اله

 زم ورم 15د يرو دلمم كايحوا نع ليت يتلا دح غال ادرج نب ظ

 امال نس دباع 20100 ١ نارح نإ درعس د بج وجو ديم يلا ني ]

 اكن عيد ويا نع تن ماما حو داو هيججداو سس رسم ْ

 هل دبع لهو هساربغلم 1 علييف مسا غزا 0 ىلا دادبع بر جانبا وجو ْ

 5 و 4 | ضعبب يح الوعر ملح رمال ملا تيا الئ ى موا نعوم ْ

 امل ". ةمللاو فرعلل نلا يوحد زنا لو دعاتملا ىا علنا جانسي |

 داو ةالطارذا قولا سبباطف ب بلا غادكبياصالاضطاؤ ا يفرم عنا ظ ظ 0

 تان وانكو تورك هاددلا رع لبا ١3 علطدلا كا تاكو ىضعبلا ٍِ

 تقام اوقب ايعالا سم ين اتن وعدك بوما ريال حاص جو

 أبن ءلملاب كافنضا برب ىيوزلاةوه دار عبابيضن خس لسكر يلع ا الص

 ةقانسالا فاطإبلاة يابانيه ضل نو علنا ساعا
 نامس(ما نزطاد 90ج خلو مابك هعمل بكشملا ْ

 الاد مضاد بتسوي بح اند ومملا دمع ثوان ل ممل دو ءادغ مالمو ا

 اا ااا -_

 هو 2ع درطو ةوكل لاو مقو ىذلا ثول ءابمربعكلاب ملسلاد
 ريلعرا لص لمض اًءاو كم لاف واه اعلاه دلصلا ىلا دم هدي ةأسنتك 3 بكي كل : 1 ل ٍ



 بنتو ندور كأ و نع ياو يتعلا ثيدحلا دا جاكارماوانهاننا
 اتندععدشملا ها يح الا لاح دع لج بكسلاب عظم لع تاه رنا مجاعالإب

 وحسم وع يا ديا د قس نبا نيوز ضل رير نع دوا دوا نت دحر اثب نبدي

 مر دع داريا ناكل دو حسم هع دورك ضايع ب ديعس نيش |

 ذل مسو دوس ىا لاق لمزلا تنام يصا خس غرك بجي |
 0 نما جل رارمص لعامل ماعم مالا اكسس اءااطعا نخل نم نانا

 سل سج يلا نم كاكاو الا يمال دع مالا طعااخا لردع

 ديظ لمح ىيا اهو نجلا تدحارك لدا غيوم اتم ماهل مالك ذك مامطلا

 لود وهاب طر ورح رتل كد يلع ساطسص نم لأ قو لاس
 ماطر تام رح ماع لك اريلع دور ناكا تين دضالاع ذشنيح يطعم 6 8

 يرش اضل نيسلا ثلشرسلا ودام شسلا ة داحس وصحة د لسكر لع

 طم وفياطا ل ليان: صاع جر وعسل اها ناك( صفا ىو ,ناالامو

 ميم يضلل )وترا وطعا اى هس دور ها مولسما رخيص

 اضم 2 ََ .دءلظ 5 5 ٠

 | و داما م ءارمارمساانا تناوف وركد يدا دمنا «لضدلنصلا و لك يلع
 اسافكي د زري( سوس واسال رس لا ةارلا نال ع تاللاقرب

 امابلالة در يلع سازصابللاع ددشو قول منايا!( لا وراتضنا ورب بلع

 الامراوزي لاَ ناك ام كافي ناخ و
 ميشا ابعانض نان ما

 نو ريال دابا بر ذيدوجولاهزمرعمادلا هيلا اصابت امان

 2 داعيا لكيداطص يك نيو اجل يب ىلإ

 [تلالعا تسمبلدق ُميوَرَصف هاف وبال بدك انف اا ولاّتف مرا نع

اببااهتمملَخ ا ساوفو .مااضابوان نلت مإ_م اب نوكئاولاك
 لاك 

 اجمل



 -- دمج هدم رج همم دع م هع ةصرع ةكتسا ع لل ا

 ا 38 ايوة اوان ةاّنلا هع ناصزعأ

 يد اصر دا اتدحا ٌحريلصم اسست دو وب( فأد وادي ئسشو

 اوركيد اومجرا لع ريلع_ الصدم اا عا طر مسكس

 ١ هاحلف ضع لاق لئالا دي هذهلاةلكحا ندا الا نع تمجيد تضانبلا

 0 اررا صا نونو لوا نءانضف تما ضتس نساسنم ناك

 ارك ءثلادسالا كلازبا سزماكاع مكرم صوجاعةاثناس

 و ةاذلا ىا أت كتموب ماسة أما راحل انين تعج

 انفو تما هللا تعاد ابنتفايتعالا كي لالا
ْ 

3 
 000 ا سو #0

 تصل وري ريلعرمأ اروانتورإ املا نسم شاهدا صا هرطح ضو دي يب

 "مجرد يديااوضضر ا ملكرلعردالص يل لاف مولا ككاو طل ءتورد و ١

 الا بدلسوزنب ايفو ةورساهلا ذيب علما 1ْ
 فوتيل ناكرمالا اواابك زدارمابزي ايدل ١ساواواج شا اصر 2

 ردالمحيو ارا ٌكاصا صوتت ايدو الاخت طباشلا بروم ١
 اكس اهرير ام خروتبلا ٠ ناهلماورابم المير عا صاد نزال :

 2 رخام ةاملاو ليربج نا خسماوعاذ عزو ندا + هضم انا ٌ

 نالعبعو للم السالب د وتود «علاهذمورطيلا سكري الص ٠
 1 اة راتب وي مانت دجراشبت ب 7 دخرم ,و مزوكو يناع ٍ

 رولا نع بتوع[ ع داع دن ني : دحلان معو ما ْ

 لاقي م 200000 امساو 2 ريلع اطر بلا ثوعيصو ءادالب ظ

 ا كريد سمول تنبع ْ
 01001 قاطو ماس ىا



 79 بوح هينا 7:- جس اق نا جت جس 7-177

 جت

 هزم 1جوانوو روحجم 11111 1

0 

 ١ ا

 م
: 

 مة امامط ىار تاللوم نم طوا هاثررواع ع لاخلا ةداراوؤخلا دبا ضاع

 انو ةريروا بلطي لَك ناد اعاظ عطذلاتيطعا ارتدوا علنا ريب كاك
 دعانا ايز ىم هاندا وهاد وس كتخ لطلا ا دانالاق ٌحفوز مانع ْ غايهال ىنل اذ هلمنلا ىاذر تف هانا نندانالم ميعاد طخ طا واذ

 3 2 يعاد داك دان كداتّممِع نطمللو ا نيمالكلا نيد طدرلا

 1 دل انه, َيليالضانراططإل! يغوابتس,جا تس اننإ اعاظلا والا ككدانذا

 ٠ اًجادام_انصلاث ثيداحا نماذهم د دارا و تددقو ول ىا هيب ضخ كزلاو

 ظ 20 20 نا ليواسا هايربتملا نكابعدللابفد

 | 21011 نطرح هيض ابن نلااكب حذو تيدا عيسيلا ليصتلا
 ا ا لو هراتخاغاوإمو ىاهاازعا اوما مرا يس دولا نس الخال يلغي

 1 مامللا نعل م7 ابد دولا رق زاد معافا يدعو مسد ةيكيقوا َط ليصل

 كت ورم اها ارض معرشو بانل سرع اع مدم

 ١ اكا تيا دحأددهدحاو ىأ هاندا كت وانم >الارالوانمز خاكعا كتتماو

 رس 70 - بجوررع <

 ادد م طم ددمبا عيار از ١ ناك ون حسما ىناذ ءابدلات تيلطام 50

 | جارنا ةزول كت _ءالك مانا و لف عكو نرسم لسكر دعما لل د ءارك
 هاينا كاف دات باجل ديلا ولاد يرإلا صولا نع ص 7

ام باوالادرايبالل ,انتلازاخ 23 داملا ثداح
 1 اتا هم ل «دعو ر

 نازك يطال نيك ا هوما ءااطا كوت دح هايم دوا تدهات

 | تقوما يل كونان اددللا نم دروا مذ ةداسالاريلاو عمي عاب
 أ لند

 ثدرملا عوردّد دانه لسع جالو بعم مف: دعما
 ١ 0 يادوب نعروعا

- 

 000 - تدعاذا

 اا



 ماطر كواذ لادن اواص و الأ مانرلا ف وادا 8 ”تةواذك جاد ولا شخ واد لائاشد مالا. لنا 2 ظل ير نا ل ا ل

 ارز : 1
 ضدداحدكمسد كلامى ردع الص ىاعاذ دما لانا لل وس كنف

 سب دل ع نب ندمحلا شيف ىنمخ َةدر متيم هاماظلاه ثرحلا تكلماعادْو

 | دلع مءاحو يت هوكسو ما يفرد ءاذ مطب لذ نع دمرت دابع باوبكيا نت دح
 -- . < : جس... أط

 كأيشنر كب هبال درع اهالي دابع دب هم لج ين دجله دا هس
 لئلا نلف زي فب تناك تلاد انبتردا كر ذاع صريزرلا هبصادبع نع يد جور 1 5 ج2 ٠ 201735 3057ه هلاك متاح 10غ ٠> زم 17212 15 ت10: نت ١ م3

 رطل للا يطا هادم الد صلا جلارماب زضفيو يكبح

 اعويال مو نو داو ىاةرجولاديدنمو رجا كب[ لا دبيان كاكتدكو ْ

 موع اننا طراننتؤلامررشرلانيطعت اد لكلا قر نيا نعيصلا متاح مدع ٠

 اغا اهنان كطنلالا ابل سار يابت هاك لاب قوي كاادانلع |
 ْ ميار نعم رمل الالب رضوا يلع عار وارسل هيما ا

1 

 ٠ اوال لمصر تعا نان ندد اوما دولا لج ديجلا نعطي وب اللد لحي دزه

 ظ لها بعد اكالإوا صاف ءاندلاول ع لعمال 2 لماد دج نع
5 

 | عا تس اسوا رغم هائلا لسكر طع داس بخ ىوزا فو ةرضالا ُ
 عج اصر نيالاةد ىذالا ضاوم ىلاهدج وا ّمادم والحد اهتذل ةدين
 ْ كدا كن ودا ترا نيداسالا لعد ىزالا داتا زعرما خر رشياع تم

 / قوشلا ماقعردزنت ذب تدار ذك دانإلا ضدهم يي وبحسب
 لك رايها يضخ يوسي لكننا يشمل ليصل وكنا تع
 0 انم نال عطلات اللا درعؤ فوز حاشا لغد, يل لا الصل ءزشو

 اعايج 05و متو اهانع م زدلا_نتلاوىككؤ تل ارو: ىلا اًاوتلخلا
 , انادزلا نب زر بنص نح دوا ما يقل اطيل كر يلعر دا لحجبي كاعد

 تحد



 هللا اسس عسا حس اال - .اظح تالطشما قت ةطفط خس :جضسل نع كفاح تا... نخ

 لام لكض عكاش ىمانرعطا ها لسكر يلعدا لص زيا بيلا لسناد هاشم سجذ

 + 1لتفاببلا عجالوملل لاس اس سصادا يك اور لن دنع

 ا حار ماو عانزلا عت ىلا نساهم اولا ىلا هاا ةانالّيداح

 ةملالع نم مكتب ما 200 0-5 واوا صيت ر نا ينم نصوا ص ساو

 ع ىيمصر بد ددوو ءازرلالضئا ام نان ايضوابعارادخلا ل هاكو

 كيتو بطلا لإ ا ءاهدو َتلَعلربلا نما نب الش نيتيلللا هكي د6 كراع
 1 ءايللا 1 ذل او ةرارلا ميسا نم هيو 6 لك لعر االصزلا ددوو

 ا ني اطسوللا خور ارطلا هاورامدّممريلا هاّنئاحا قاكو ةردكو ِبِْس ناو

 بضلا اليكى حا كم اكو ىلبع ىو نعد جاجخ ع عملا حاكع نياو انعئهابع نع

 ةرف 0 ةعيس هيي يس نيج بيس ال 3 7
 ومكر مادح وا رااتد دح و اذطيعنب - دوو رتياع دع ل محلا هاهو

 يلا غدا بسماع برع شالا نعرض ودي ديكو مف نيش سمسالاد

 دانلالاو حياكم كرز الاقي اذكر جالا هع)بمرجلاب عربا سالو
 تمس

 | ضالئاظنإدلاق ةرّيملاد د هريكت وصالك صرف مذ زينك

 ذلاىا ل اود هادو و لعمال حرصا طوس كت معلوم عج نهار رع

 | وا ]ماد ىذا دب يوكر خا انعم ار طلا لبيس مبنيا نانا

 | ادلع يعرا طرا ضيتَبيطا نا رجلل تدلع اده دبل سوو غال

 ا كد كك نكح في لل قدي ل نم داذ ناصحالا ضجشر لو اند

 دموع ةدحومننَخو الص مم يللا 00
 ١ تا ل بعسل 5-7 00
 دبع ملف مصاب ركرم نا ىبا نعاع لقد ةحورمللا ملا دهس لموملا نب

1 

 اير كر 0 رع < كيما ىسأا هّضو هدحؤلا جس - 5 إل ساويبع ل

5 5 
 نس ام اورو د ارحل مادالا ضاق ملك يلعءازصرزملا نا

 ام



 انتدحر عملا نب يع ةدادز يضفي ورزصملاب بيدكوجا 3 دبرها لوب مونت

 1و ةيمشيسا تينكعد وب صوعد ني نيش ةدوشم ردي شاع يبكموا |

 و ةقاسعاذاعتا نرطمو ا شادو مصوا دو ديوا لاا ضاوي عوا نت

 3 7-0 ذروة زعوبا تباَذ هعرو, للا كاملا ضاع بحاص ىلا صدرا ا

 ادجادحا ملاعب وعملوا بضمان و للملا مجالا

 00 ا ب دو

 دا زك تح دوك بل كس هون تن لضو ضو د عيكودنع

 ١ 0 ب ول أظ مو ساد نابل سول نوفا

 الكتف لوا ىاةخعكرعا لاتض كمر عج يؤ كال يلعس السبل

 ةفياعلو قم ضلاله دول ةتسملاو ضخ نموت ساونا
 تالف ىو نع ىمالا ىبايزأ با ادم اتيف ككل اكَم يطع ما امه تّدمِب كح 2

 نكح تا

 ِ دع جل عار بالة و ةيطع عارب ت تم حس 01نرزع ضال لصالا

 مدوكذللا ايما 2-0000 انتم الا دبات نجلا غن هلا

 يا تيار منعا هدو نا ككم ىلا ىعقشا م ممدِمادبوع

 ٠ ديف تب مدام ضامن وشر اع ع نع كمل كلا دا نعوض دلو

 اسف يتلا معاد ةاَقرلا ضم ضمزداعرتتلا لخ جاكت الارج

 ا هج او ةراضاوت كلانع تلدع ملف زبح كدنع 5

 كون لاهوت تأ نارا لقكام ,يربولدا تادو عر يلع دا طا

 تالا مع دعسا اصاحا يطل ميم فيضلا

 ا ىاكذطحا هانمم ناوبظاثاو منجا ا لضهس ا طعا ىاذاح

 قبو ينضب أت تيانا» كارت عامبا تق مغ
 يلمس



: 

 ظ
 ٍْز
١ 

1 
١ 
: 
ٍ 
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 انعم تف جداول ما كَ داددو تاور ىو ئه ورانإإدردا ىلا ضمب

 | اما لفي يبو هركدد مادا لجا ص تب صارتضا الو علتحااسداورلا رج ةئاع
 ةئيويع هع

 ظ يول دحض ذا هريس جالا حني دلو يتسلل دجيع دف ةياورلا
0 

 ٠ [تا ال مم ماعلا لاسم شبل دارو سحايب او نلل زنلا مدع لع

 اماشسواف ملا بيع است كحتموب لوما ةدوعرملاو حلا ف دصت رح

 | اطوبرسا ادبعيوبا ىاد الايمو ميلا ضب 1 3

 رجالا

 ا هوم بأ عن يبل لاب ميلا هوك نا يملا لبحر شما كا رع نع با

 070 ىاران الع ثراع ضف او معلما صرزلا نع
 دلما

اوشلاز 7 لسف ا نضمن ايزش كدلك لعادل وج
 اوم :ةد

 اهطلارام اجرئالا وه و كووداد قِلالوالا ا موا 2 عم اكوا وس ىرلاب

 9 دس ع ادرج نم كارب هلل قد يطالا اب
5 

 0 ا ٍ نووي معدل

 و لضمالا دير قرلا رضا مامطإلا و ٍدرلا ءايطالا ضمنا نيبلا

 ْ و رداد زعللاب يصل ملا وص هدو كل و يم مفاد قلم

 ْ لضانلارلاة دكت تيررلا نم تيب اطار ! ووصول ادم اع لاطاو هدو لاعشا لاتينا نك

 | فوصوملاو مصلا نيد صئلانوخردا حاصلا تجول ءاتنملا عيشضر هلا

 ْ شيب نص ىلا لهو صا يدعالا ايا ئلاج ماسلا كن ١ نع ىلا ء ع هاو ا

 ظ كس و اذصا مريب لضعا يفد تفصو تيب طالما هاذ جرو لك نجلا مب لصيد 9

 ٠ لجلا فاو ماداالد مامطلاراّمملاو مدالارلحا ميعالو مادالا نصالحام ىارتيابنلا ٠

 | مجدتو نزلا قَال تلا ريدأحلا ضال جوراتلاورتصلا نم هدول لكأاذا

 “ىو



ْ( 
1 

 مواتر بور ذانّدلالاو را دوس دم عيل او فض ودا لضف نم دارو
1 

 لج اك اس صر ىرملا ضف اوف رد الما ل نم نانسالا كو

 اذا ةرتلاو ةزهلاليةيابلاشييلادح ادحا درس امانه نعم تن .اييحلا هذه نم |

 يل ءابصالا:يشلايسوهداتطالا ليو لارض امرك قرا يضل داك

 7 0 14 نم ءانلا عير ز دحوم مرام دوغ ملا لاضملا هاا ةداشسا

 هلطاذو رج دط ناك نكد نبه اوىبس اع ىلعاع اد فتلا حو اينوا نم
 باكع لا

1 

ْ 

 -ليضملا شعم ابا درطا كد ءرملانىتلاو تلا ا داصملا نع وأ هوجو ْ

 اب نواس نيام مص نر ىللادعو سيئ ليوان مواعظ دج ون حل درلاد

 ةكصختاروج نص نطل عبالي ديلا لضف أل هوبحولا مي نم ءانلا نم اكرِع ظ

 سوبر ذ دو دّمو هوبجولا الكت ديل ضم الا ضرس الوعد ظ

 دب دل ناو تاو سطاالاك معا حست وراك« ما حشاخ ةكدحو 0

 اسم هرد وضل ةرةدملا قع نواشلا ةلوبسو دللاو ةوملا نيد عابس ظ

 را دوج لا ردلاصفيو وللا ةوالجو لطي صوم ترطحا )باد تذوبل
 اب

 , الاوت ا ومش ايمن ىو بلال لاو لتسلافاصرو ىاالةنانرو

 اجمال لك يلع سطس ذا همم تلعب ا كيو ايلا ان صالا واهم ظ

 000 لام 0

 ف دقي ع نا 2 ب حمم ضاد

 تانهطاذاسا ةايلاع د“ ا 11 !تاالع ذعر راعلطف مع يلعمادص

 دس عل 5 57-220000 ىاري



 | اتل اانهاجليلدالو ريساواوحو تدع ماو مع جرح حسك لع سالضاتلو

 ظ ويف ا سل ضفاف تبيض شت ماّيساد يدغد

 أ تملب رّرمصت كيال داهم لضف ا ءطاذو ةخدخ )ضن قد ضارب املك دع

 ظ ٍط طانكل سكر لعد «دالدا يسب ها ليا دحا لسكر لعام

 ١ شاومع َىاضمب هيوم

 ظ | ملف ام أمن اتلطمال تمْضِلا ثيح نم كا ّيدالا ءانلحلا كي, حلاو

 ظ ا تيس د _

 | اههوز هم فوكت اهينالكاوا لاذ نم لضفا مشب اع ِجادِيو تلطم قاوطالالع

 1 | رياتنلا عرشم امد ماما وظل لق ةهداذح ميز كت نجاد

 ظ ا طاف و رابوح تب يدحو هارت ب عرعدا كال ضفا هادشي

 ظ | ةةطاجلا فيطبو كاطتنب ماجا فيط لع ذيددح نيل يو هوه عا

 1 صاد ع تان« قرورمالا هذهوانض ةرّدس ديس طافريلاغبو 517 وح تب

 ظ ولع ماض مدر هات مك الما تجامع سس

 | و تبحلالهاوتن ةريم اون بش اديس نيجي ا ذيشس

 ظ ١ طاف اصبااوضعللا لعاب م 50 اطا

 ظ كلاب انه ادااكوصحريماعا يطمن طع دا د ثيداحالا هزهش ورعب

 ظ 0 رخص ثاحلا كورواوع م الصعا تالا هذه هدادروتدَم و ين لاها

 ع وامان طاع اههلاعرل مارح رم لس ردك يجن هدذسم

 3 اهل ناجم ريحو ماش ان رزحاظذلب طع ثيلدح نعال صوم ذولا

 ازا وكي زحام يعدي اد تاق وصلا نسل لور يو نمنلاوبا

 ا 0538 22 ةبيلاطاءأس ةديس( كمل الست سال وسو لوزاد

 ! ا

 مح :وام



 لاكزياو أ ايل ورلا رح ندع ينسي نبا عطا كوعرف هارعا ديس مب ةبيدح

 أ تارك مردعب يلام داش ةديسطاذ لسكر يع رماح سال سك د

 1 هبكر دا فرح لسكر لع داص دال كلة لد لع نع ةبسس دل وا جزاع ظ

 ْ ها لعولا وءدب تاد غلج دع ماعرأ او هؤص# دل د داع هانحا ىو ضن إبالا ْش

 لا تماونضوا هادتتسنو لاق ادحا يطع زنضامارمابكد نتن ميم
 0 | معالي ل تالي هيكل ولا تاك م عر يع الد ثراء وة عدح

 اهنا ماطلا عبرا لشكل( ضاطعذراعٍلضو بخ سيوريسا
 ”هاطعطإ اعماد لضخ يي دح نايك ى  ءاعلا حدَهو ك هن دااماتوإ انالووا |

 كذا ةماوالابد وكام ارضا كةزردد كو نيح تشم اهل 0 لس ظ

 ا ص ىلا ويح ا بلاع : نرطع او ىلا خدك هديح ينم ام اح ]

 0 14 اهرب يدش لدربصوم ماوسلا جدر طع دا ياها تيس للتع ظ

 - افا طا لضخ ا اف يش يطلا#م و ايخابّرد نعيطنربج ظ

 000 قاتن (يسا ثم ايحااب/ ل ضالخ سر يلعسالسرلا |

 اعاتب سنا درسا تورم رياح ديد! م لضفه دوخت تنم طا كنا

 ةضات نرحل نا لطاطلاو ببن داما صومالارابتعإب -طاذك ضف

 او مدي تلا فاطم يؤرضال نوبل ١و ينط ماو ضراهتم ت!داورثاو

 ليمرلصوبا ملاصوا ننال مسعر نأ و نورت يع ورع ديعس وب يبق ثنا د ملعا ظ

 ودباانتكزع ساجد حنا ةزعوا كريت ىداكترس
 تسل باو لع نشك يربو ذم توماتلا غد ب اما اصابت ماض

 | ارو مجالا تح لمنال صم ينعرض اللا لجا نم نأ و ينعلا لا نم ذي ْ

 وج متسلسل ديدابتطلمم سيستلضا | ا

00 



١ 

 0 كرا كاع ثدي ثرلااص قايسواظو تلاع لا لاا .مدزس

 : ا لص زي اقارب نم ءوص واود نب تناوكللا كا يبي نادادا

 7 تضم ل6 يلع لرياك مو «دعد ةانلانك رالكا نم ةرعاب لس

 100000 معلا ءدمل الاد ىلا لمح ضمج ناكر 1 مزقع قا

 زمطتمل رشا, نادر ودام طاقم قاسوايب ريال ب لعام خابوغ

 0 اماطو ثدرلا نمو ريطلإد ادخل دماج نيل وضورتم ست و

 و 2 2 ابج داو هرهاطاع راك مه هرزم مناوديلا)غيدو طقارُد سولد

 2 .ناانااادد< ,«٠ ىسملا دامو هرحأبا « نا 6-5 7 اعلا

 0 هيا صاطد لع داراو طاح ضخ دان ىلا ويس

 2 خيددبرا ولا دارحاظلا نجلا ققوة بو كرا لير والا زالح

 كاطعالإ بن روحو ىومللا نمد وارب داري نال حاد عاف تاذالا

 و كارت راد اهب جادا عدي دج عرشلا انعم نياك نيظنت
 ام ْ يسرا :

 د يف دعو ءوصولا نبدي طردا ولا ةراساللازباذ ىدعد ثواراننإ ام

 تاروت مل ملعداطص سل لوسن إ تاجد نا ةرمس واج بر ليم

 1 صولا رص و ضو اذه تيس و[ض ويش مما مطل مول

 الو روصو نا علا نحارب د ديراأدا لتي كا كيد عل اوا ىزمللا هانممانح

 ثيادحيولا ل خلد ام عمانيين خدام 00 ناك

عرما اص يار وسكان ىلع ىلا خيددحب خوال 2 مام اة ضو
 و :هريل

 وصولا

 يور تندح تاززيلاو يس خِضَو مو طع ماسك ١

 5 2 ىأ ليجد »هروص عند ارّوصمو عتلاوا ىكومللا هاطمع يمض دوم كر

 نلّخأو َنيمكاو يملا لسعد ارلا ف عراف ورلبة ا لكلاب كاك
 جيو < ١-1

| 

 ا



 6 الو ابابحايطانآو دو ماهطلال هكديلا ل 0 ءايلملا

 للا 2 ىدرلا لدغ حس م ناللا أ ةازعلا دمج دابتحتو و حلاو ىيلا و ديلاةذاظن

 طر يالا ماطلل ديلا لن يسن لكك لهدا مرتي جيو !ثبناي كاكا
 فانها مام .هصولاغ للملا نلتخا دوو حار لمعادسب ابيع عمد أره ىلا

 اعوان زيدا تنهال نما يما صاح عدم

 اك ىنراو د دردلا وهل ١و ضيع نادر نيا هد وعسمدرهارعيورسردرالاو ثاطلا
6 

 سب اعمار ععرو تع عك ضو ةورعولاه تدمواد بند نب ديرو

 دوطولا ب ج دراولا ندد الابر لا جاد جاب طرا ضد وجوال ةنئاط

 ا
 ا

 ظ
 ظ
1 

 ظ
 1 ا
ْ 

 كر نب ,مالاعا ناك احدد نوم دا عدا ب نداوجرانلا سام

 ضار واد ,ادوبا اوروبا خس دحررج درانلا تمام وصولا كو عى ريع دالصرلا ١

 مرمع صول اددازلا نا نها اوجلاو.* 0 مريداسإب عينا لها صايعتيد

 - عر( ة رسب ءازعلا عج وااددصأ ناك نكح كلا نا حلا ازرع نا ينينمككد 2 2 4 00
 ا . ١

 ا ِ ةادااصو تدرالادح داو ١ نر عاظلا دانا اماه لفي ديو ضولا سيال

 0000 فول اتعاذ ةداعمادالارلع نص اصب ا لاَ ىاللا مولا كصيلع لردامرزملا

 أ نب داوي نير هرم» رس 01 لش هرج دبأ ا دج باوصلاب حعا ا امرايلار ِ 0

 ددوا نب لدا ن نع 2ريح ىإ لايعلم دحوط زنك لاب ايا ناقد جلاب هه

 د زاىرع ىلا نعل ناد سرعه د ريبا نع ست غوزعلا لام بويديبا
 .ربج ىأَتادوديصاَع وديع لفحص نما كةدكد
 و مو ع ادور يعيد

 تت
 يملا

 1 ظنا غرو مارال 5( رطب ةاثدلا ١ نكد طق وخلا ع يلع دال حكردا نيبي كأ دادا

- 3 



 وهجر نهج مو حسب جوع جيدبوب< ب: جرجا

 م1 يدولا ليف قيوصي ل مج هنو ءاون نودي ديدن دوش اعقاو سكس طلخلا

 َ 95 1 دو ىلإ اوههو ١ ىلا نم 11 كدر نيرا اره ادعو صا ولا معطل

 صارو ر#ينوت ةدح داك ين يلولا مسا هانا نك اتيو امج بجوزلا
 ناتحا يلع ىَتيف هين ظريّهو اا تاطالا نعمل كك عضو ناتو 4

 م نوراهد معو نمسا عتبان هده يصد 5 نع

 55 م هريلع_ از هاا وسي اناطصاو مباع كرها >5 عيسي 0-2 ىلا

 59 نيس اهلا ماو و مي خج ىرج انكعوكلا كة ددلو وح اهي غاطتسّرلا هاف

 دوو اهقلعلاه تلشو ىشورا بس نعام اه لكلا يحد دي غب وقو ةاحر

اجا وع ولع ءايلملا قانا ضاملا دما ميمبلاب عنق ده زج سوا
 

ا كلام لات احا | ليد اوماّتحاو لاقو ىسلا يلوذ ٍْ
 ْ انا داجإلا ال الر

 نال ا ضم ال ردود هررو ىس م جون دبا للا دباحالا طماظلا لها لاقم

 دع لع نصي معطي ىلا 2 اكد شرع ول جرس ا كن نيكل امو غ نك ْ

 | مرميلعما طصرد ءاردا لوتبلا بابل مف لضْف الآ و ةدكوم رس هرعدوا عاهتلا

 هاصمل امل كو كصحَح ريعوب لقايفسئمؤرو ده نب نيمحلا اشكو

 ةيتض عضو رطب حض دح دو ةدحولا يَ بلا ةاورلاذركي مل رح
 اند | _ 7 د

 / اب نما جتا زكا اذكويدلا ليسا رتسلا قة يضنلا يضل طبد د مالع
 تر ناهلس يم ريما تاويل و هاذ دكر صاب يطل يصتآد اطلغ هو

 متنا زيتبلا رعد نادك اعاجت عالم داب 20 ف يضفبو
ريل .رردا لص سال وسو طومزمرهوا ثياسوا لكل صد

 06 ماء ص و5 نس 

 يلعب دصيلإ راد هع ا رمالص نا كيوم ماسا عىأب دوا و هرااجرر ايسا َّث

 ايديال



 ب 0 وول ل

 : قتقزبقع اب وو سس وتس والا دووم

 د ا ٍَس لس م دج نع مهاد يا ىبا قا خرم يبعد دح رسب نافع

 ب ىلا واد هلا ىعالوب رصد دخلا يضلل انما ىلا ها قاطولا

 اهكاواتفابب سو انه اذاج ىااصوا بلاطوبا نب رح ول رهادرع كا ززعج

 يعامل خصب تكرير عاصر طلو 2 اماهطانه ينص

 راع عباد هم ىلا ول كونوا رصلا ورد ع وسو
 4 كسل ىو سر يعرم١ اص 2 ود نأ ىاد نو ءلّصلا ثمل ارطذ

 9 نم_دي كاكا دوس انعم كاطع راتب اضيالوالا حولا خالعاك
 عَ > ١

 6-00 اكواب يال اخ واننا صنم وا عيوفرو ل ويسرا نوكو نا نكي

 صا اض اع نضو ءاكمحالا ن 0 يان شم :ءامذ للا دكو

 ريشا تلاَمخ ماَسلل بليا دزلاو عزو صم اللا نوكسون إلا

 1 ايار وعو مس تلاد 1 مهمدحاع كراذنلاب ءوصتملاو عملا
 غانم لوا جركل رانيا منال اريح ىلا ها عه م دزوا يقيل تراه بخ

 ةكطيشوبل ايكو اؤصم ىدر زيزملا لاقرو داش نست لزب طراصو عبط

 "ود ملا عيبا اول كرس لاه دون وصا خادم ير كلا نككأسح

 جيلا ذل وو هيي و يطال خرب ضروككلا الا سدحا واسمك ه١

 خبامر لت لا فومفلا مامطلا “عاام مهدحاو لكنا نمت

 تكولإ رو عبطلا عرطاخ سرا قط و ءآرإ السب كيب شن ىا للف حا اكوا

 لادا يمنصا 5 ولاني ٌبانهالدا ناكدتدلاةيضبلا عندو خيملا لت

 د .اودؤيور مثلا ىاثيثمتنخاف تان 5 هانا حاد طمع ىوارلا ى١

 وسبا وه مجسم نر ينو رك
1 : 

 تيكاكأ



 دة لاوجو ءرغوا ثوييرلا ٍتيز عا تيز نم يلد احا تيس يقدلاطعاخا ميلع تبك ا

 ه ددوااذغ حا الاوحد باور هعقلووا ماللا هدكس نيديانلا ضب لنلملا تق دو

 لئلطل وم يلا طرد تف وهج وحكم ورك ةجريطلا خلا ىسالا بدم رحاص

 لبا تلا دا كرب شال خان حالك د زيحا ضيبالاه كرزع بح عون دهدك

 بكر عد نها سانيو ةداحّتدو دا كو ماىطلارازئبا ةدججملا لو و وملا

 ينوه ة وتنمو ا ةدونكمة حرج لبا يف درك وزي ةنارلاو جيتا وةك ع |
 ” لص يلا وي ناك سر نما كانى اتف ىربلا ءاعد ضع وز يط دمج ماعطلا كا اريك هك 0 وه آ 171 :

 | ىحلاةورملا يورو ىلا كك نيبرجدلاد لع نسج نيطبضلاب لة ريلع
 | ابين لصالا واكد و نلابايورطم نل_#ا لحنا سك يلع سارا بيغ

 ىرااهما الا ةبيصمااككرطلا 3 ءاو روق ةءو كمداذ حج ويمم و ةررملالكأو

 و بصدد دانص متو حل ريباك رعود يشم امني عيش سلا با لد ا فذ ع مانع قل -
 ١ : لقا نيللا نعل هالإدد الا نم مايعالاب عاشو نقدر لعد 1 208

 ّْ لفكر الإبن يزغملا هززا ءلّنُيو ةدحولا نززحو ناملا زي حو ملم هاهر

 هادا دوبا اكدر رش نام كوجو نخل داجبج كاكذداريْالا نبا داس عبو وو

 ظ دو بما نه مطمن ىا عطشرق يس ميك ىدف كن نجد لك دعس
 ا انك

 1 نيجلاكءاص بالا عدم فورم وك يمزج د رطب سوينا خاماع
 كة يس حسيب يبس يبس ل

بد نع سيك نن دوسالا نع نايمسانت دحر ص ا وبااَنت دح قالبع ف د
 ذهطب ع

 ةدحوموقو

 كيو يلا نانا لاه كايا حرمادبع باج نع عد نم
 اذبت : 00

ودلاصا لحال ىألاَرَجَدَد انهزنم ش لكي لع سا زص سا لوو
 باصات 

 ةرنعؤي لا

 كارصاس اهصاوائرع ننالاور كلا هزل و ناضل )وني ىنج عودا

 ظ 2 ىارلإدو نونلا و داموا رعب كزنملا لص ماحد يس نوكسو

 مح



جامة شو 2 تيتناان!و راو بنيعامأ ءالل تفذفست موشاورع ' !
 ظ ب

 : انا لع مه اكل ذم الحا دربال او ةدلدنب تنين غول كرلعدادص يلا تاداتخ ] ظ

 ةرهارلا عايتحالل تقلل كذ غوار عدم نم عايل يدوالطم ىا لانع ْ ظ

 نئشلاادابظا هه د ميرطا وسو نكتب داللاو مهداه قدما ةماعلا |

 ْ كاعيمتا ريملعيو م نامل وشي الا قيضق د اتضدارطو دبع لازالاو يل ْ

 اعاقة يور تشم 2 نزعل قوبل تيرا ريعذلاطلا فيطللور ضرع
 كوع تتخيل ماولا رة نككا لق يزل ةيط طل اواج دا عرج الة رزه وط |

 رول سابو تجزع انادي ناد وج سكر دع رح لد تامة ظ ظ ظ

 ٠ نلمح شرا عجز ل نجطولانا احا سج خريس اس ىجبلا < انو

 فاو لل ترد كقول راد )رع دال يبجي درا زال
 غل طويزجهوادلا درك عااد وسناب اجا تينا حاطب يصف 1

 ريدم 2 اَنْ ناعم لمح ا بلح د ديس ف ظننا و ىلا نيالا

 نيف قصب نيب تجزع ا بل نجا دج يكب دز الو كتب زنق ١ ظ

 ىا ع دّداو كسل ران دا 13م كو قصد انس طادع ًُ كدب ظ

 او زيزو كرت تاكد اذ نما جدايزنتناثع مكتسب هس ذيع ظ

 و نما هاا نيل |ننيرجي هاو حاكك,طيطن حيو انقاعا طنتنلا تيب ظ ظ

 | هلك ينوازسو خيل ةدشما ناكتتلاهذح دعا نيالا ة سم ظ

 ا 28 االول لت ادج انا ريز هالك شديانعملا كو قاب ظ

 0” ل دي رع ودعا وعول تاور
 لاك خد كيو يبا وياصملا كتم خاعذلا ديعنتلل نيرالال جا
 نهر نات لانو مايا تاون, نين نانا ردو اسي كاب

 اندر نوتيلا نينو ىو كاوا نب نيتأب ها جلما ىا"نادا دوج الان كاب

 هانلعاو



 7 دا كيو ار لخا العم اراتثرشلا ا سا نماددنعاع هانلعاو

 لزذمءاج هي ريلع م اطكزرا كدر مباوصا رك ىاتارال كرا انجز نعملا

 متل داو قوام قير ربحا ناس نيمو ديب الا اجياد جم تجاط واج
 بانت دج تالا ضر نت اواني او تاره باد نم ثن دحلاا هو

 بلاط ىبا ىأ ليّمع نن ىيع نب سأ ىيعانشدح ايمان دح جب يع ىارخ

 انطاوزطادانسا خاعا كايفس لاق عسا كداواج عمس هجوما تك وح
 أ كددانمالا ٍلِيوح ضم دالاو صادبعاث دحوم لعانطع اولاد 5207

 مر يلع دا اصصال وك يزال اح نعد دكتملا نب خانت حو ءيم ْ

 وابمدحاب مم ىاراضنالا نم أم الع لخدف سمانا هر ويسملا سوا تيس نم ىأ

 ليال عاجز انإد نجاد ابجذب تماوا فيمح ىاةاّسد تجينذارمشح

عش تالصا مع ريلع د الص منيا ىا ل
 اع ةشلاي 5 ى؟'بمامَت 8 هر

 لكي ىذلا تبطلاوعو ىمياكم نسب ل كر يلع _ دا رص بلا ةيراضمالا ةأملا ىا

 ىارتد دلل ابتاو نزولا فعسورم قبطنلاب بوما هدو مالا غانكم يلع
 | ماسلا عمو بطلا ص ىارنم لص ضجن ىا بطر نم واع وطوعهدباح

 تضل ا وهرد كاكا 1( ذؤن عاصر ءرطدارانلا تماس اكل عار

 هيما ضب لاا رتناذ الخ سوارة دص سى فضال كارا ميو

 ديب ةنايتباهما ينو ريضيمبن تعايش نم ىا الا ئلع حم يتب ا
 ين هرغو ثيللاديعب بانل غاماع 1مل كارم ورب ىناوكذ

 3 ذون نم داع نعماذ نينو منو حلم يسن ند ةناطمو

 عني ديف ةرهاظيط عبس | ىوعد كك انلااّعإب وا ٠بطعراّسعإب 3

 تت 2 فعلا لحم "سو زخرو ىنرضلاا طار بدن طاجن وطال

 ادحخ



 1111111 1001 لا قلادة دنا ا 1

 2 افلا ضسملا يرطب دوال دادانهاس# امم نكي لوالا ءوصولا نادع لدم

 انرجر نوم وو انت دحرد 1 تعب كدورلا ديك نب ىنعملا :٠5 اولا نايبل ظ

 قيد توم علا بت قطع عودت مال يف دا يريم ظ
 ع لاينر اؤلا ذي سرراصناا وطبق كي يدورسا قشر مآ نع 0
 ”اصنالارق تار اذاسا ةركت ا اصولة رص ريع سالخ اك كدحا ا

 مصقول لع ردا اص كلذ سد اع قدام خاعبو صامد ددرىلا 3ّمنو 1 !

 لعل ىلا كيو يزل درت ةدوسككا ماللا يت رذمبلا لارا يب او دانلاو ىلع ١ ظ

 ملمرِتالا وذ اذكى لاا نع لَمْ ضواولاو اد لوران حلي ىرماذ طم 4 ١

 00007 ءدصر ناو الا كرم وااو لاقدل ةدكم خص اطعم ظ

 اناا ماسملا لقيم يعس لص سال سو لم لاةداطلانانغ ظ
 لضرب تداماَذ ىا كت لعالعت اقيم منجلا نك ماّدهل ملل وجو ظ

 لك ءابلا هوك ملاعب زينو اكايل ىا 0 دعما ص هالوسم ظ

 نارا ودب كنا دم لمنال ننكأ خارمالا نب لض مسا فوكس اع تيب
 معوا لس ع نوياح او نامل , يلا رد نم لعاذ مسا ءاه هدعج

 يلا دك هداج ىو مددرملا بؤ اكو ضال دك نمو تاور صإلا»

 صل! وتو لاوحالادالق نيو ثوب اذحو ضالا قرض ةدوجوم تناك لل ةدا

 ْ نك كك نردلا ليصابيتملا هدا اانكيلدالا ىبلاحلا ب رلاحعاذعأس لاو ضلاد 1
 | قا ضرر ورا قاضيا لص عدت ازيا و بيالات د ءا طير كاق
 ويس مدو جدو خارنمال نيا ىلا ةفيصم مدمج اة اؤ شا دعت
 لغياب ولج لاا هجاد محار شوط متي درملا دال نمبف و يباصلا |

 هس يهم يورد اع كادي عنا تاجر وذل
 يع وار



 770 رك ناوتصلاب لعار دو باتكلاذع داو يصلاو نسحلا ضج لا غال

 دال ل يريلع راد زيا اروخالاه ا ضيا زوالا يصرف لياهنسلا سن طم خد جوي

 اوركيد ىلا يانور صا لاي ةنيصيع ليكون هال
 2 اناعرطلا لادابزبال ارضلا ها لاق دج آمدامل "يم غزنا هوبوَيَو دحاولا

 هيحصل زيطركاو را هرسولدكو نجلس تاو ىذه ارعاندد سيالوصالا

 ازا رجورضلا هذ منمميدوعونعبسا فدا لا جب غم م) علا لسجج
 تنسج !ةامج رعد وا بطلا لا مب اكأيعتلل ملاين كانيضلاو

 ئ دق الاتفملتدقو د طم زملاو َِمدوأ واسوان ع ارسم وفك

 | وازيطلاىاًانص م لعاب زين ؤاط امل ىأ لسع ريعسا اص نا اق ءضغ

 لا نص نما ئآ اد دتمط تجاور لادتزاصالا نصرا بصاخ مامطلا

 أوصي نمر نارا ةداق بسلا غيوا نعم موف هان صحا بطلا |

 تاز2 ىلا تملا الازواج ورتاصاإطزخ زمان اضاراججلا ميت نيكل

 د اعداد »رن سلا حم مدت و فوذخخ سس اوجراهاط_مانإن اه نماما

 ظ 0/6 فوالله ا يح دالك ضفاف ريحيزيم
 ظ قيمت يصواوناظلا كو لَم ةداخرلا دولي مذا 9 ماتم ان اكاباوج

 بلا نضل هوجان يونان ضو دب ددد
 اصمم اكد 2000 وصيف ناكمالا رطب يدر لا موللا

 يوم سم يع وسم ب كارا ضملكريلع
 2 ا

 ا
1 
 ١

 ا

 ش1
 ئ

 |اعرر
 ١
 ١

0 

 اميملاع اب :وكرصي دالصارل بطلا ريف وال ذا يد اوهام قفاواذ ةوملا مدعل

 متر دينه دي لب عش يا نوض او يلا

 ةميبطلا : اه
 بدو رركلاو ئيطلشلاو تيذْنَلا نعل ءام غزال ءانهل ةدغالا عفن امش

١ 

| 
0“ 

1 
1 



 جام اس نا ابطال ضلي تاذلاو ضيدرد لاش ايضا تملا

 -طاو ضحاظ نبا ضيمصاوهو تاكا والاذن ١

 كوم لب مرنم ول تيوراطالا ليلا ةوبهْسلا سدو دال نيرو اينتنا< |

 ضرما صعد اود نم فنا ودوم لد ماد ايميل رضع طع ميبطلا
 رادو

 ٠ صوم

 | ىوارتلا ث

 يَ نك و 5 : ا
 " ده جاع باو هرجو هيلا تامل ل وانت اع درا صوابه معريلع ساد

 ١
 لافي نايت: اخ كلوا ا لاففبو هزهحر يدد تدو ْئ يلع سمساط صا اع ٠

 ميلكا ف ىزو انا يحاتلا نم عضم امال وساد كيف دمد كبور يانا

 ملدا اريج عواد يبي دع رطلاو بطلل يظل صا بلا ثيددحخ تو لس
 07 ءافرلا اخ ءارلا وس رار اووادح ليشست اتا اناواد لزني

 دحأو ءا دال ا ءانّسا ص الأ او 0527 220100- صد

 06 تولاددو ىرلا ضرالا نب توملا اعأ ماتا 0اًدافدغيو 7 .رملا يو

 ْ وا اهر موو كرا نادى ءارلا ءاح >ر_اصااذاف ءاو دعاد لكل

 ئ ند د 1 مر تسمم . .اىلكم لجو غها 211111 >رلوالا ءاد صام

 ايراد دانه ءادلا لج عن ىلع أو دلا نم ضرما يش امِوْم ءاودلاو ءارلا

 ض "0و8 بفوز تسد ووجد بروما خم كلما هدب
 ] ديسول جنمرل ورفع نمر لع واسيا زنا الا ءاد لويس ملدا كا هرغو '

 ١ خف دواي الكتل وان ال ىوالإبرابسالا تاعر نات داحالا هديه نم

 7 ياللا رسم ءانشا لكلا وادي يسال لاذ ضخ لكلاب عيمجلا
 فاكس فك كو ىّركاو قس ربخ دعب اجاو مع ريلع ظ

 يصاب ضيعت نمل بصح ةزجما هولطدي نيد ا نيمبسسلا نم كذلا ظ
 "ع

 كلام ري هدا ننس حلي هك يرسادالكونلا كقطع اربع با لا ةد
 قع



 ءاورللا بسلارظاذ ,رشلا َىضواكر لض لماع را يبا ع نع لطغو

 ملاح نادرو مهرةعاطب ماّييلل ادرب ّضادصاق هدزع نم انتل اقتسام
 نا سنس لا كيه فن حك حتا نيل سدس لنج الوسم

 اكشن جاهبسمل ا ينعتممدلا بها لب بسلا هاني الاديسؤلا يح ١
 لد ايصال لكون وكم انيس تبن وبلاد حد الا ز عيب نط

 اذا..ى - , :ىلا توا
 ىضنلا كاف ضر : زم طو ءاو دار اطاخ نحج_ريطلاو ضد نعل ويح او دعا د

٠ 
٠. 0 

«” 
 هولا ىو نول اهراحش م ادا هو اعد ىوه رد دا وداد بارز ها توتسدم لا د 37

 هان زوما عفا ءلصاحلا جملا ىو عطرا هذه ةوونناوبحلا بطلا
 مابطاوارسايش الل ىكم نام خرلع كاز او! يدّصلا ءاو د شالا غر هارب داللو

 هيلع ال هاو كرا مع داهتعالا قدضفّدب مل اًريودالا ىااع ما لإدرّمم نع

 ا العبو المك ىدصأ بووك عون سلا وا ثحالاو قرصلاعم يددي نيب عوضملا

 ةوبسل/لط لمعت يع اختلال ايد سو ةينلا طب رسلان ودالا نم

 ْ (دكاضيا امانص وسلب ريماو رب ءاْولاواَمَسعا ىمإح نم رب ماه ماطم
 ص 23 1 0
 و الامال عر دع دااص بطدّم هرورّصلا ع اط اذ ردا زك ىرلا عي

 روج إل الاد ازد بحاول اكسس ما ءاسو ىوؤلإ ل ؤابطصزخو

 هلو رولا ىا ليتسوع ولابد نونس هرج انتو حاهفع
 لا نكت دات نينميولا ما نياع نع الع ت نر داع نع بكب ب :لط هع لري
 ديك ضو اك خا لويد ابلا لوا أ يا انايحا ىا لسكر رع الص

 ًاللوافراشلا ل والكرب ىزلا ماوطلاوه دلاوزامملاىا دلاو رمل نيملا - ءالمل !ٍ

 ةداد/م ربح داهدوبو شا ءاصاا نثييحىا َليِفباع ىأتلاةانايحا كا

 ينل. تيل وصلا ىؤنإادرابخ ادا نحب ا ضاو اظل خوف موصلل وان اك ذا

 ألا١ا



 انوثتك الصمد جاهل ةدابعلادابظا لع ليفدر يف موصلا تقوزكاغ

 ديلا نص غر متل مدع طسب كشلارانزلا فص لية لشلا يراوح لاح ٠

 3 لد نوركالاو يف اًتلاورنينعوبإ لاقسو موصلا قانيامرزإ الم ٠

 دال لاةليلاذ مايصلا عجم ىمل مايصال مليريلعساطصرل وت مول تيا ظ

 ومات مدد اطلاع مزعشاوا تكاماذا اص! لامصالاذا اصخاؤ 1

 ا ل
 يايا داشلا ارسال كنضاو نيالان دين ةيو نامه تا

 و ةجوتشم طم اجى سيلَحَتلَ جدو لاف د دهان تلسيدا عا كر ]

 تيتطلأ ّيِق دلال ضوع لمد قع طالوت عب ملاوح لطم نيلحعدم

 ١ اًماص_ صا ىفايبنتلل زر اباسا لاق طلح رمل لصاوا نلت يركن
 ا

 ا د
 ٍإ اناا ناو لا مَ تلادرتراج ةسررو دصرع نرلادصاقو موصلا ددرو ىأ

 ا

: 

٠ 

 يا ا ا ا 1#

 ْ غزي ماء يو ايعشو َ د موّصلا طم عورتا لنملا غلي دال ير يللا زمحلا
 د دول وك انناص كاك كيو هياط اوك ردم لض اها ءاضتملا | كه شو : : 8

 | كتف وصو تطضامل ا نقملاب اجرا مسك م يلع الص يلا ها رشياخ ثييدحر يلع
 لصالا نان بحس( طعرالا ينو لا لد درملا نسج لسالا ثيددطلاو

 ريض وللا ب حادا ديما ور عج وب لصتملا ثيددلا هنأ حم اسجل ذا 1 170101511317977 هس زخات تف ت3-2757772-1715 33 117 الا دوو تروج وجيك تس جد ١ نا ال“ كت:
 أ تكور لقانا نظف ءاش واو ماصداش ازن
 اجل صاري مم ءولاو ا <شرتملا زءاط ءاياهلارج ا ضواع .وطن ]مهلا

 9س يعي سا طي دا رشم ذئب ةدلصلاؤ بزل نزال
 لموِج برع سيلان دحام ب صح اززطا نيس ةيوانتدح
 ظ ناوي نعامحدحاا ةهصووعالا سيل يما اهب هدي نع رلسالا ناصسصسا

 00 يا وا ا لا

 مس اير 0



 تايث نك درع لاصت سال هاذ وص ض فسو كفر كايباحص مالسب فادبع

 ةدايز حس ثو ءادرولا هاد ىاّوع وعد اسد نملا قيم لاكشي داحا

 يد اع نوب سسيوترااجيو ولاهم ةوكش ل رحاص لاو عالما هضادبع نع

 مها) وس ءايعشمو ماللاامرذعا بوقم» نب فسوف دايو نم ليا رسأ ني نع هاك

 تمد »طار عصو فسوي و هاوس ,وج كه ضاد يلا لجو مكر عسا مص

 نيني ناسضادبع هولا'ماو ينل لهاش ةدادع مادياوراد ياعلي

 مس هيلع م طصرم الوسط مس نر حاهراسحالا دحأ فصوايأ كَ مالا

 الا لاَ نيصداو ثالث نا رواد كاع يطبو فور انما نس كور نجلا

 كفك ::- 14 لحرتمب١ ىأ نع ردع الك نيل تار رْباوأ ريل دبع

 جاد ازاى نع قاب عطرك ننجح ملص
 نكت لد الننتم ممطر كمال ريطإلاةو والاب ءْزسنظر دام قم زكا
 قياس ىلا دع كم لتابم اياصلمدا لكم يلع ماطر ا وداني راس

 دعو رمداو نمو ميال ماماناك مادإرملادا ملا معانا نع ص نهرو 3

5 
 ما دالا هنن نينخ نا تخيب مل نو ما دالا نم عابطضالا طرشيرم موك 8

 د مااا مادالا ٌىالطا ميد زدارصبخو ماادالأ ىنع ةرمد م :رملاكهدحؤ ايلاغ

 ] فدع عار اراد :طلاذع شرما مهرالا ثيح مادالاب ايس الزاب

 3 8 نرسل ف .رماالمش نالاو نامجبالا ثم اماو لصاىملا ل صخ ىاكلاناو

 7-5 ناو م يصدان دوادوناذع هاورشنوملاو

 ظ 00-2 ا وكيلا ىلا سرد رصالا اغبطرراح لاو

 ظ طلبة دصولابب دشن بع نع ناهس ءايلاب يستشدحدرااي
ىنا نعرصلاب ريع نع ماوملادي شنب

 نأكل كر يلع س الص سا سالوسئا 

 مم

! 
||| | 



 مص جت

 سالك ع بسام لصالا خوه طاّملا نوكسمو يلو طوعا مضي لئلا يع ٍ

 رثصو يبوسلاو ىحدل ١ نم كعيولاا ثجاماع قطف وم هلاوب ادت سام دولا

 اسجل :

 0 ناديا 0 عاصاببعلاد طم ترم اكن م ديلا ع ددوام

 را اناَع جوصسذاربا عا جو لمادر هاو ع١ مامطلا م نام لماد

 ةنشتنوا اوبس عشنا يي ني يا يي

 .٠

 ليلملاب ءانسلاويصلاو ضاخلالا ةراش ا ضو" ذلادماواضاوبذ ممضحلا ىلا

 داوز دأو زو عزرا ءامرابر جهز عقلا ل٠ ريع لص دوال اياد

 اب ةعصخش لمنع لس ديلع دا سالوسووع ىورام هدو وصلاو

 ا واح نخ جاع بلاد اكنمرلاع دعا هور مصعد ت تروس

 0-0 ىا ندلا ليصا يملا كتوم لسد ياه ءاضراتظ وو لا

 نونا اال مامالا وعو زمر خس سضو ءانلا دوكسويفالصوا بصو
 وسل يرملا لصاتس وب تلا ومرور هملاو كارزملا جرائد ماطلا

 ادم َّث لاييو مصعلا و صدام صا بسملا نزل و ميال هاوكا نم

 .. كت توام دلع مخجل له دمام عرسا ناك ذناه لقا ادد

 لايملا احا نمرملا تطخالم دراذيالا لك يلع سا طص اد هارت اطوذلا

 اولا مامطلا فمي لاكمال, تفالع ممدد او جياجحلا بايراو نانيضلاو

 احر لذاسالا ثدنم إم هتصاخلداتيخو مريا فوظلاهددسلا لاعال

 ونصوص ريلع سال ثوحا ملا ودل دا عيج شن كسب تن امج صارو
 دولا - هرج | بست أه هددق فعول هيوطف تن اظلا فراعملا فولاو نياطنلا |[

 لمن ثمل ,بابلاّنخ صل ادا حالا ضمن لاةداذع

 11 يا هرم كب ص ركام رشا 71 روى لام دامو تيداحالا

 هاواوم



 يا تع 206 مدي شلا ترس قنا كي يمال و

 اط
 ل 5 2 تارهطالا لو اودادالا از زمام دال موبي ناعما نحرك اهب 7و

 ماو باسللا كمطملا نمعح ص مايطلا نم جماع هروأ يلا 0

 ١ مدي ” دلعردازص سال وسمو 7 رز عوطو وصوب اجا ل سم ب 5-3

 أ ميلع ليد نيدرلا ) عوهد يومللا ءنساتعدوضولابداالاو ءاجام فزحي [

 تلاه نسم دارا لشعب بلاغا غوث يس اك هدهدورؤبق ا ماهطلادزع دو

 لا سدع . وا دوجو ْْئ ريلع_دالصرسا )وسمو وطو صو راجع داو ناد

 ١ تايد اأو را هده نع مرطب دلا نا يبدأ ليصاء سلا نع رع !

 ى ماهطلادزع يلا مولا يشبك بلان غ نيبي نا دادا فاصل كااعدسب

 | يطال داحس سلاطين لاب وضولا نا طجايتص كاندي عيني دعيج
 ظ ”مامطلال ف غلا بوضولاب ارحاك لدي ىرلا واهس دع امم دا امن

 ص ةاصخ ىدلا نباتا يدش روصنس نإ اماظلاو دكر البصخ هدمج

 ْ تريلا وجر ريهاؤ اروكتملا وصولا نم حالا ها ىدسيل ةولصلإب ىذا

 0 تننباغاهيؤخنل ل يدوق ١تغاصورابحالا ب ضدانشلا يدي ةع |

 يطا ايت اداوجج نعريجالا طولي امرم لكك د داما حولا بالمد

 وح 313 ما .٠ _ ا - 2 5

 نم خاشاد ميه نرح بعروالا ةداداذ هراجو مميمح
 سا َرداّيا تيح

 ىمللا

 ظ زعل ذه راج يشر ليد ل دن عاما ورك زر اوجد واتباع م طع زم
 دع 0

 تاع دارها ثي احا هالك ذإلا ويحا'ناداملرل ماسلا تف اظنلا وهي
 مياس

ا معَ جاورلا تناك فا داما .ىرلارضتي ىأ والا هاك دروعأ
 ا 37 يا 2 جر

55 
 0 ناحسب 2 عسانا هاك الكدامانبعمامطلا اهيا ص ا رلا انا او

١ 

0 مامطن ماعاص د لمماارد :دصدمواكرب ادع قلطبدم
 , 

 اا



 ْش ِ
 0 ذاتتلاى ٠ بولإ تع مجوبي ليما دح ينعاد

 ١ رلاوملاد ءانحلا نم يو ماسك يلع ها ارا اوس نا ىلجع نبا نع ”2

 قرع داك رواج اونا تازج كلل ورتجا كاران ناك انه دامماو

 ١ ميِلع سا طص لاا ا ميلا مالايددْسست» الاي بوش الخد ءايعلا 2 7

 ١ ليو ماهتساالاب كيأنالا رداصلا ضمب ىآ] لافت اب نينو

 ع هرداضو يب امواولا يب وجد دورتلل هوصِو مف ع ابنا د ريلعزمملا نك
7 

 ى اتمااغع لم قلالذب كاف اكان دوس الا زعل ءانونع لزنس 2١ وخ ضولا طخ

 وصولا لمس ناد ارلضب عا خللا دوو لاوصو دولا مطب ءوضواباددجم
 اها ان م طالع ىا ةولصلا للا ثرمماداو مايعلا ت درا ىا تممالال ْ

 4 ًاناذع ماظاذعرلماو ناوطلا ةداباو ىوصلا سو والمادي دنع ءوصولا ٍ

 لبق يذلا ديونمولا ادّمتعانا لثاتلا ماع سك يلع سال صرناكو بلغالا ْ

 ميلا اا ديل وملا ةاداج تدر را اةرطو ةيييسخيسج لت

 يي دويل ل يح ع يل

 تفكر ىلا ذيول وطول اع الضعردا شل كسولابا وم
 ثملا

 اذهزؤ نضكم ك١ ما لكالاغ عيوش ردد ل زا وسب !يلازغا قالا

 ريلع
 الصائم اتاّياالو اين ال مامطلالجال نيديلا ضن ريلي ىذلاد

 دز وللا نايبل ايبغامزدارتيخو تلال ذ رعيورتمزع ديدي لخلق
 . 3 3 .٠

 هللا بريال 1 2و منكر يحرس لسحر وج نع ويرخلا :وسولا ىف عورعالا 2 - 1
 دج دام عاساو الامحالا د بحول مامطلا لبق اتطم ء ولا رف العرج ريحا 7 2112 كة 7: نك

 يسوم رايق لرووم زرع ىف يمك دع طرقا لا دبع نبا ديصسس

 نضل يلع دادس هال يزجاة كبح ىا نع ثيراطإ صن توما

 ملص ثحضرالا نع نان ل لّصدمو دمجالا ضدالا نع طونلا اقام



 0 ظئاحلا أ اونا هدعادكزخز الليد اصيخس نإ <

 2 ىف ندب نيكه توي طك الا ليو جا ذياب از واكضدالا
 الك غرير نككا لامعسلابك نزلا بولا 2 داخس نم ارباب كد 5995 7-54 دءاملا

 5 زمللا ا عانصاه دال اور نعت امس الاوراصرالا ناصياع -: لالا ةوهود

 سلا نيكل 5 ماَسم ماما ف ص رطل هادا
 95 يتلا, و

 دف و نيالا تدحا فز ضان نيتك مامطب جانا قاد ءالكل نم عج

 م زم عدا لام مدين متاكد يوصول) بف ةيونضولا ديول ملا اهاهتاّماد

 3-0 وبول ايا ورجال الما اذار طع ملا د يراطمالا ماهفتسمالا

 ترو اصعلا كا حدصت عد خلوي الد صفو قلادجج دوك ب ضن
 لاما يل اخذ اعيوور عد ءبوطولا ءولصلا دارا يبس لعادوصنم كور

 أيوة بيفاتفدحو ردو قؤ طعنا دانس لانو تغالا ةداشما يي
 لعاب رادع مد ملكوا نع عيبرلا ننس نع طواللجلا مطب ل راعجلا مركأدب ادبع

 كاوازع نراها نملا نيد ريع ذو تانج اذان اعرساو نلتخاو

 ديخبو كاّريج ماعلا كرك نا مالا نص كتيرولاو كو هال يرانا

 راء لككذ تركو ماعطلا احسب ىاةدعب ديلا لا ومو اح

 ه عياض طع در هلا ؤ توام ةدرؤلا و لسكر طعما لص يد وكلا و

 وب طعراصتخالا كاس! د تاكدضر د رج دملا نوكيا نكي

 : ا ةةوماقلا مامطلاكو 2 لك دعه الص سا) هَ مق ءامطلا مب

 5 ضرع ا ةراثسا نوكو هال كر ِلعسا لح نعمخاذ حو دعب
 هر

 اهني يس :
بك ءوضولا تداد يبرر للا ءاييا هوكي« تاع

 ابطل "معمل الام ضيا 

 اشلا

||] 

 ا ٠ ئ ببر ٍضانْثد يصلان ريك ماد انن دحوم بيوك د تلال

 ١



 مياوجلّصام ضدنا و قالخالا عداكم ماد تعب دوام طعريظمتلل ةمملا

 | تلال ع لولا بوضولا نم داملاد كرم لاك ميلا بكرم ل كريلع_داذص
 ١ 9 ب ماك” : .٠

 لحألا الو يخ ثغر بي) عارض ىيطنعت ف ئطلادازاع رجلا دع لكل ةالط

 لاعالا طاش ثثولَم نع اون الديلا نالوا | مادانها بوكت يدل لدمج

 دور داب عل اكتم الاربحدصتي لكلا هذه حتئ ءاظنملا للا بدا اهضض

 عصرا نع داللاو نيديلا كو ءاررش ةولصلا نع ةرابطلا ىرخب ىركي كادر دج

 هيت هدي ظيد داب هم لاري دا ويم سزؤلاو يدينا ون ا
 ذل 5 حام ناد معاجؤ نولاصوا ءذ الا نم ولد الك 2 باصات إم و

 ايو هذه نم للا تمن يعصر نسب دوو بنا حصا طرح دوادوبأ

 هبي ونصولا نع ماطلالكو عبو لف هاذح نم ىادولالو هو عج ت*هددإ نيل 1 رت ل از خا ف1 74151177-21131 7175003 + 27:77 د ل 6 11 7107 3-
 ى

 10 كابامهراناداعدداوضغ ةدازلاووزللا هدهد وة لا دّورلا
 يسم لاو ئىدالاوريضللا ىلا 0 تاس ئكطللا سوا راهو ىننلا ٍِ د : كمت مت 200000

 دارالا لة ورضا تلاعب باور نول شنط نجا حالا واو جزا بلل كرا سنن الحج 2 بي مو يروي ومع كيج اك

 عويضولا نا نمر اذللر ضارب مّرصام نالطو حو جذل ءيوضولا نب حد وصولا+

 خس احنا لس نيد دح داب دج عار نيللي 05 امال دنع ةشس لسيف دل

 ا

 م
' 

 الار وسن دحزوي نيرالاذح ننال ياسو ةورعإلاهىننا 989

 هناي 95 ىندرلا ىلا 33د لَه ادا نمض» ويجد عينرلا ب ىسش ثيددح نع

 يعلم زصوي دا كيك اكد مامطلا حج هياديلا ل لع هي كولا كايننس ناك يسم

 بج ترشد الرع كرزدلا ماكو نذل ماكنا صلات

 هاكر نب, وريق ديف نشكل خر ديااكفو معانا فار جيا ديلا
 ا يزد ا اوبال ور نيم كيلالة ويدعي :بعَس ا تا _ 00 7



 اال ه

 م ادد قو دص رين يم وب ىجازتد ال6 2 ىّرما هس تاداورعاع فدع ندا

 ْ ةماوساب 5 ببابودي هركد ري دح نم نيام امرشا ريلع لخدارعربك ْ

 مهواللاو مامطلا نع توب راك كا لق لك دعرما دص هاروصضدوو

 أننا د لام دال وني ضؤاكمادطلا نم اعارتم يام ديور يرستنلا
 وب دافرتاور وب يطحن ك سو هاي
 ىا مضومإلا ءب ف ووإِشا لنج ىبد بار صرزصلإب دولتي

 كراضنالا برأ ديا ىلع ىسوا هه يدبح نع دوم ملا اهلج نيعيد نسرليص لا

 3 0 107 2 2لضطولا نب للك عع ككو دبر ن ز ندااخرس لك ق:ززطلا ىا

 ا ضاع ايوا ني دير عم كف ذو نيد كدحا د سا طباع

 5-55 ىلا َرّضفاص ذا غولع كتمان دإ راحل لاَ لّصن ايلخ نضر عم

 واصز دس اض دوه هند اوتم مكمادنا ع
 32 ..وىلا لاو فد دروع حج

 اتككتءاعرنع ىور ساضرؤ مطاون نم ناولا راش اند نسيه د

 تاكك مامر لذ مامط زين و اكريلا ىلا بيدا سدي مكر لع هاذ يلادنع

 عساس يرد صمت انالا تقدلواؤ ىلا كلوا مدكور لغعا

 الق هانز نلكاطاغ ىا هزداغبرنع كا كي لقا لورا صريلع لددو ف رطلا

 اك دكرلا ل فع دوصح فيس و ركملا انه تيب احا اذح فيكس السرو
 تما 22200 كرا ما دمنا و مالا خابدم و5 مالا ادع اناكألإ وأ 5

 نجيرلا ةدافاياع مرتب وع .يمتلا سواد هقو اناا نيحالخ

 هم نيد دحل ضمت نصرع ا نأ ناوايععد ىووؤماو ىلازعلا رة ايم ميلا
 أقدس

 منا ءا ناو ضناخلاو .ول جب رت واضح اذن جا: ذر دان ىل

 رك طعرتسولل١ مادانو هوكم ؤ بت انو و ىلا 3َه تمرح لاو ان فاه
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 هتك زا نقطيشملا مع الت اض ردا سين لاما نعد نم دوث 3( ةيجوخا قل ا

 متااككاذ نط وان راسل دو مجداع هتقيصح ذخ تاج كاعي شما لا رسم 1

 م دحاد ىف ول اا5 مدام نا ىوورلا نع ضار دطلا ناولعا: 4 انتعيواعرشم | 1

 موو نع لاند نا تيدا اذح طعر طوف لاق يقلل نعطغسصر ذيك هوما

 لجل ندع ناطيشمدا لايضوامسلو ماعطلا نم انا دعب عادمخ كر يلعرسا

 ايضا نة دنا تيم دوك يحال رية تيمت كي وط سعداج
 لد غيرك نيدلاماظفازد ا
 كيفن جا اند كلاب ملا شما كعمل دمق ار نلع
 يولي وَصاَلا رواج دك_طداذلار ارم امادالف هاعدااك

 لنتلاجصرغخ اعلن واذلا+ الكرد نا والا ضال اادام دو

 : 5-3 م وبلا نع حرج د حاولا: وعم مدح هويسولا معاك ادغاج

 كاسم سا دع يملا نم وهلا رستم دقو ميصطلاس وكي مل ع

 ”اهالع رشا كو ىنم اجلا ناضل ناك ع اطيل تع

 دة نما زالإ 1« ذ ناوي مدع غرم اتا

 امسكلازبلا عيبم 007777 لب ماثعانتدح  دوادولإانّددح توم نع 7

 دييبع يزرع ادرح نع .عرزرصتلاداضعلا دام ميش ةدعوب عب وب عار

 | ريا بد تاتي عوكل دينيا ع مورلكم ا نعا وعصر يح نب

 6 7-5 نري ضر هادبع اكدر ولاد 3 ٌمّدياع ن نع قيدصلارب

 ا مالمإل د١ وو رت راع نع 5 . يا ما ع ىلطرلا عن ٍمِاِع اكثدد

 تكملة طيصحوبا ىبديَمع باها ءيساو.5 لا صدوق 108

 ميل ريلع اصرار وسر لنزع كر مناع قالَ تهيادو يسلم تواهو



 أ ويب اولا ناب ف زنا بما ددونا عنب ص دحا لكأا ذا لو
 ير هلل تيم )يالا تيس اضل ويد نا دداولا ىلا نا لع

  اندجتمو اكلة شم دل نخل ةمرعال ندا لؤزمللا بدالاري دار ىوهزنت

 يع ىذا ىامامإع الهم ا نانءنكو ماو ولم نم مدازلا

 ظ ادركت اكل زر يوزنملا يعين دهان معلا عضوا
 | مادا اًبحاصل اورنامتم الليل سار امد عا سيف الوايت ايا

 ظ طعنمي هطاو واذ ىاّف و املا لع ىإد يصضص امرا لع ءارلاو مالا طاع

 ظ | طرا زعبل يا تناددستق كذلا طلاب شماكشدارجاييعع ٠
 | هي ع امص شدو عما سعيد ةكباف مةفد مددت مك

 ينام ءطماوالد :داّدلا نصنلا هاش والا نصنلا ملواب دارملا قاس

 , الاجورطلا ور ىلا هوكي لضرب نيمتسسهزحا لأ دلع كاملا ىا فوز خربمذ
 ٍِط ءنامتمالا ىيثييد 4 ىارطع ددواو ملا لمشلا لغاش نم

 | هيتس ا لأ شو حدا ند ىلا ايان يمس شالو لا تو ذب سيئا

 / ككامهادرداوحا ميك خرج ناس الا وعزم مولا كاح زال هك

111 

 ظ انهو اعامج الكلاس يم تلاد نيك طابا ةقونسم لا لايت

 1 17171101111 تاذرصو ىااغكع دازفلد مراسي لس دوخي

 ْ هاي دنت يونا رو نب الاد درمان الج بكرا ترام

 ١ لوا
 ري تدارك ادالاَني هاروصي نيك هطبااًماع تفضل يَا

 خزعض

 هل معاناتي كاهن 9 مب دراماد لتيف ذي رمتلا 3 دوك البج الا ْ

 37 الدررعلا المج اك كر زع ع بجلا كالو انا عم ترذن هيا اننا

 احل



 مااروجألا للا ضمت وصال ذدا عطس اىزمد شاذ هاركل اما مكاو

 3 اان يول ايلا كدرهتملا نم ازرع نيه ايلقرع اك منكم نع نع ناحل

 هافانا ريدر لامس اال رلاا0 ادب تس اوا م جلاوا

 5-0000 هاف د دوض د ااظحؤ اهركذ يعتلي ماما باد
 00 ناوعد كالا ىالجدح اور وضولا ىاإج للمس ريالا غاذكاما اد

 ايي ددا 'ةررماظوحو م ١2 نام ادا ةابلاؤ املا ليصخ كالا

 د نما يشيب 9 باقدو ةدراعلا نعال نك مبان نوكيا كالا

 اطيضملا منعل رشم ادا مامطلا لف دمك( ذوي ل يزل ا ضمد نتف
 دمب وا ماللاءد شاد ءسشس اذار اهنا انائاب دو دم مال ءارثإدو

 اذ مامدعد 211101 راكلا ٠١) نال ميلا عيلاضينا املا

 محال ري تاباتبا جسم لع كا تف سرالا طي ضلال كاكا ذ دارو

 قادرا ماو هرامؤهرل الام دارلا كارم ديني ديِضَن اسس الا ثادحعءاضبا

 ابريل ميلكا مادط نع قبرا يود ل لحم اك و ضخ ريما نع

 اطيل لازام 15م لربع مااج نيام هزئاو هوا سيم لل ةرضلا
 ريل(! را مب لمت ندر ين ١زمطجن جلاس دانس مما مسالك الذ مع كأي
 "دحر اي ناكذدا غرد و وانك نسير تلا كان وهلا د دريدا حاد لس

 ةدحوملا دي دش حاملا تساي ع ان د نإلا نيا نط هكدا
 هيب مسمع ا 1 جر جن سا مسا نحت سس و ااا جت < فهشج جوج جد جن« رو د نهد كده تحسس تكرس دع يوكو سو جحد صحة متو نجمع ترم 1 راو 0 د ج11 4017-7 271501753010121“ <: 572721: 172:7 ت1: اج د نال + جور وج تيجو «عوج :؟بجهنج :--عيديدح : ةاهالااةةق17»

 0 5 ماحب عرعشررع .دعالادبعانثدحا ضد ةدصولل كباعرمبلإ دعا

 0 ا ا
 تاب يضسعا دنا دسالادبع نب سار رعرمسا 0 5 7 عزت بأ

 يصمت دج صم 0ع رسالصرما ! وصراع ىاةدرعو ريع سالص سال وساع لحد ماتا

 . لوا ىلا بتو) ىو دنا نصرا نويل ةزط امض ىدا للان ماهط ملك يلع



 ال

 تيل ىلا عسب مل دوري ىباكاداناتغنا بذر ا طاق دات باب مامطلا

 | مشلا هام مهعزماع تعالضو مص ليلدالا عيان دنس د وكو دا هدنع

 | لكنح هاك قيفرابركدتيلاد ع داطي ذل ورشي اهو يسم ةياعك نس
 ' ثررملاا لهو داون اماوالا كالا ءاه ملا وبحب كرم لف كيب لك دحا

 ْ 7 هينوو وحول الغ نيهلاد ,طالطدمالا ناو املا ضم هذ دو برد

 ْ تالصدلا نا كلا يناس نيد نم حا وبصذامك ل هنا داكألا 2 ثديعول

 ظ انماء. هللا ميطتسلال لاق كريب الكل شرلا من نإ ل بحس عاد لس

 ادب ا يعيسك ار ل ملك رديعرسا لص ديلا نا خارطلا نضام دج طلاابصن

 ايسلاوصرلا عر جالو تاق كوع اطاسيباص اا ريعاسي اهلا لإ

 : ا ماوس ناطيشلا هاذ وامشلاماول نالت

 ْ ديب طهلا ريد طلي ش ور رمد <سنمو درج حيد محل اكااذا دوو

 هادي نب دو رو مشب طيجورو دن سنيورو شم كك ليشمل هذ
 ظ كاي ابشع ىم زدارعاطلاو ةزرهويا نع هدم غم نايحس ىلا

 2 قامحلا سر صاللاب دوصو لمد ص الا لخادم عأ كيللَم اكد باخ!

 ظ ياذا ضو يلا رن اور ىلا لاق هرشلايد_موززلا

 "ياويل فارلاو ديرما تلعن ماكل يذلا ُةكيتلاتخْ يو مالا نم

 طك دمام نحاركاو نعال دسم فايس خد حجم اكن هنوا ورم

 رس كاكا اولباو رمصتملا للاوحيوم رار عني كاك صسيلع سا
0 

 0 لكلا لامس لككألا كا انباحص ! مالك ص ا طير ال ناك ناب

 فا ععبك لغرمصتملا للاوحنسروكدللا عسل لينا طوال يبا هدسف

ي مع لع سال تمر دص حمل اذه نا لاقسام
 ه

 كسل ل ا ا ا اا 271 د0 تت



 تحاكي ديدي نيبام: علف دب ريا رلامش دب عبتتلا نم دارلا ه١ لكلا نم

 نع اصمم نيب لنصللا نيمضرح شو قم معاساموطاانعو ريبناج

 ةنيالامد الازمه هايستيفز ( نام مآ رهيامس كالا ىرالاصاوانول

 ممضمب تخوردسالو كلا ذيرصالزمالر ضرك لالا حي اعررع نم لكلا

 تبي ملورر_ماو نا هيب ىلا ةاعام هس ديلا داريا لاو ذيل نحت نع

 11 ماذا اماعرججزباضيا كانا ةيرتلا نب اَف سصنلا

 رايح اوم ىدلارايالاككو هرعررعامإلا ملطناو هلا نمريوامزنحيالا 93 عمو

 مرا هب ددادبع نبروغمسا اوباانت د حوويع ىديغا ضحوا

 دارعوتلالسالاءاماع ىرّويلا ا نكس انت دحر مصاب كربلا متدد نب

 ا وكي وم طم ويبتم حام
 دوك للا م ىا مادط نم بردا خسر يلع ساجدا جيناك يَ كدا

 ةفيسكع لديامالع نيطلل ذم غرو زواديضا عمو ارلمحا عشرتيب غم لكي ناك دل
 كيلا رسب ىلا لاذ يدر لارا عض فرمضلاا تملك اش امل زد كو خلا محلا

 ؛ نويت نادصوم ىا )كمون! نعطا

 زار نما راما رهنلا ةدادن لطو 0 ا ا

 0 قو ناشالا ناك ل رمح ولا هد نكاد اخمضو

 5 ع 7 ااه "عيا ! يحاصر يا ع وثاد ناخ ناهلم عاف دنا

 ا دج باغ يتلا غرار اتم زن وكر زن صول اناكو دب

 00 اطمح اخر رادلا وانتوا ركاب رك ءنطابلا هنلا غلا

 >1 باو لالا ث داتنالا لا
 ديك نر زا دح ديمسابب حجات ن دحر ان كد م كرروام : 3-3 9 1 0



 اذبجد نيمبستتمل الة ىم الحا نبوي شا ببا نكي قادم يدا اقدح
 سيرد 0100 نع كاك مهر يعم الصدم دلوع راصا م

س وسب كاع رتعاما ا يعاب و مندا طاش
 8 دياطأ _ىذ ةرادا عى ريلعرملا الدر

 ياو حلا يملا ؤ. تبنو لطرح نا زحل لاب ديالا فدق ميدي نيب نع
 ل 1 د 5

 ” ا لتحنب تكا ل واذب م ماكس دا ضاع يف ل لك ردع سا طعما نا

 يانملا لع مدمم تلاوه هادو كارا نا كاه زا ىلا هايل ناحل ضب

 0 عصوت 2 هدد اهرصيصخج نكس تالا داما كالتي اطلاؤع نموا لكلع خلط اشاء ص منج نرككم نا 5

 هدد 32

 قلطيدّهو صوص عصب صتخي اله عطادإ عيا زا ديمي ولام مد مانا
. 00 

 هدنع نم حشد ادا ماما لا داع وكش هئاناوارير وا حاعطلا زاهد

: . 5 3 > - 5 5 . 

 علما نمدا مث صامحاب فاد ب جوا مامطلاريلع مصوام مص ديلعرملا

 ريش

 يان هوكاديكم كج زجل سلا عدول ةوص ميا
 738 ماطالإب منال ادم كلارا ضاعت انصح تاذدع كا |

 هديط دابا كا !ر كروم حملوا لمضلا م كارا عاد ارا ا شعاباعا

 احس نصرت مرو يحاك بع يم وانزل تعا صلاح اعبي طر ياا ١

 0 رض نال طنب ا لاا دك اذارص ا لالا جالضٍض درو

 01 خرز بنل اجرح دان سعاو نوف داضينا حطتعسصر طا روح ضو هاون

 يسرد اةغ نو نو سوا وبابا قلك تمودأ سا نم لاحداؤع 1 ا

 د انعاو ةبغرلاو بطلا كوز تا ةدرشللالادلا ديب حمد وهوه نوزع

 اعزه لادا يرمى ليغ افكت اه عكر كيوان

 ادجاعم داب يش منو هرنعامذ يعلو بطلإ طوال ىا لئاملا ىم

 ايد . جى د 5 سا روع سوس 2 5 و كل

 ىممل ا ميصاعال-_يلر يروا ورلا ذا نع نجم الرا وهوه هدسإام يالا

 م/ا١



 لاثنا عم مذ
 ل

 لك اعل بهار ومو

 كب ْعأ ندلعزك
 اعاصا
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 ا
ٍْ 

 راما كيو فريلا عاتحم لد لج زععالو عر عرع ءانممو مسرا ضيم ع
 تزن ةدداق ميه له ثدإم وظنوا طعام قا وام اس

 مما نعدحالخيالذ ا ناكم لك خد وجول ىلا نع دحال انس الزنا 7

 يايا دا ىسيل نكد وحرصا بجاو غدا لباّمم ةروهو خا ظ

 5 : 2315 0139 هما 51 313: 731 71 ختم ج70 +11375تن ارا الز 1: 7” 9707ه 5 7< ج7 كح

 . رج رج ...٠ وهم ب دج ت00 ردم كلان قش 6: تقكقلل> اشتق 116 قم دام حسن ١

 هيمو باها 6-5 مدارطب اتم عالازلاطرب خا هالب مايا

 ماا عن دع نم اكشن بداراو لع ادت بام ولا ب

 صولا نربي دوم اعااركرب عاب نلكم لكاخا رجلا وهز ريهاذن

 الوؤيكم طانصيا تماما حا قبرط نم ىرازجل اد داور غو ره وجو كاب دابسو

 0 7 مطيا و يلعن قكفدحال ا وإترع هانم لت ثددحلا دوم

 هاى ديانكلا ردا ليت ماضاريلع دورهزخ ا اناا اك دا تجمع

 لد يللا انوكي نا لمض هردحا مكي ارا هدابع ضرر كر طاير١

 أ ير يبل ىداركة و بكملا وحد ءانمكالا نم بولت نع وكم و ماهطلثرضلا

 لام اائاكي ال رىداغن نا عا زمملاب ناصري وصلا ها يلا طاب وصنم

 6 ءايلإب ماعا لا ثددحء اراه ظطلل اذه تّنو خاوتملا

 قالا ىوكي هاما اخجل ومنا مسار مط نا لع ا كرس ل5 معا

 ا قالا لعل دب ىدلا مادطلا ل اواي لال اوا

 يف مضل حصراسعإاب 51 ني لحدا دعوا نعارايطإب

 حاط نم ُمادرب لانس اب كوع عا + دوهرع زدادع سا ىأ هش

 ميه ا يباله نحزن ماو يعد نرطانع طتني لاني ندا وا
 75 3 97 كسل ماي © ع .

 ثلأطمنكاو امارل 0 دك رح دو نسم انولعم ةعادررلا حاملا كىال



 تا هو دمح ع ملف هرطاو_رصالاو مقرا ىور'تمدرر وق داي اايبلاحتغع
 تا ةعرطاد ءاررلا قو نم فدح هرج عارم رزداالكغ و ااناع دداذ د2 محد اان و لدب : : 6 : :

 اميل

 دج عريض دا افضل او نع غرييص وح دج ذاب لاو هه اليا لس نع يل جس
 ميلع نع يواصيا١ه رس ودرع نرجو مددزدارشد ىّرا قو درل صاع . كالا ا 10 .

 افرول رحل جيم لَ ثيحانضد لور ازا غر نط زنا و لصا ذخنيصد تندالذ

ا صاصتخالاوا مدلل العرزداررصم ثزوجحالا ملعا ع ارهايرىاع
 اًصنا زعار ايضاو

 تعيس مطا مهاد وي ككم وتلا لعد يود ىإ كد ءادنلا طعرشم ا ىلا اخ

 م كريلعر ها الص اكو تيطعا ماخذ تيريحاو تددحيد تزف او تينغاو

 1220 ركب مولر شبه سهادبعالزنم ذا عدد مهلا دسدب ةح زي عوطدنع الا ذا

 هيما منطاد تن اس ول ممم هامور مداد منزغاع مرقند

 كاف انيلرحأ هاو دودو هاورتكينلا كيتع دصوراوإلا كما طال او

 1 تلو هاهر واطيب ةرعشسبب لدن نزلا يلع تف رباب متم |مولا

 كودو اطأصزا ناك دق عج لك اذا ناك لك يلعسا طنا قبيل نغ لو

 ملا نبد تعو ليلا مني الذ ةشالا تعضوا ذا عوفرم ميلاد يجلس وبا

 تاما 0 ل 1112 عامطلا ثرذ توك ىآ تحور _رجاوتكا 34

 تيدا نع شدح ميكو لن يلا سود وح ل ضرع رو نإ كا هدو ضمنا
 ماع نع يكد تو امك نيصرأو مرا بس فيعلاب اكراذلاذع ٍِىَو

 3 ةدحروم مطب ليدب نعر_فكلاءا هواة دطدح ريم هوك رب أومسسرلا

 ا ضادبع نعرؤصتلإد ري نير ضادبع عر صتلاب ايقملا ةيسموبب ءاممّريف

 هسالصرنلا ناكل او ةياع نع م ويلكم ا نع اهريور وصل درر نع دبع

 ذسسجيشدلا طعما ولو ليي م نما دلل ماللا مامطلا تاك لو ريع
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ك انتم ازرظ هوكي هاو و دس عكا دس ين زا كك ْ
 اتنا

 داج اضم جارعا اخ ماهطلا ةزكألا ا 35 ُ

 ور ويسبو جول كلا مدطلا ليضع الكا زر بيشو ير تلك لو
 مس موا رالا ل ىإ تح كر لع ساطع سالو مف دحاوراناو

 طواضيا اولا هناء جدو ريتك مادطلا ىائكتك
 دش اي ناتشيكم رة ركل ةلح ضاع د وقود نك يناسب ١

 ظ تباين يرض واوا هاو هلام عة 10

 7 اجا ذعار ء”راعد 54 نرّيجاكو هماطلا هور ملا اربي

 ْ يآرم ىع ةردكدل ايوا ميزي ديم ١جأل ءزت ير |

 دع و رلع_.دارص لا نمارس سعب لمخادعاغو - يىصلا

 كرولا يدش ران ثا دج معاصال لاذ دو نضال دعب

 - ةديانولا ىب ديوس كَو نع دما اونا 1نت دحالاق كان كن دوخ

 0 ريع االص هلوسة لة لكس ب نب ىنا نع نا ىع دره نديم نإ دعس ع

 لني هاريسمىا لكي دا نإ 8 لوس ساناوا رد ماللا دبحلا ندع خرط دا نا

 ركل لفك كابس كا حرم دالوهطم وا لي نا تضوردا لكيت نا لجالوا

 2 'مياعو للا كا رولا من طووعو عيش ةح ألا نمل احا هزاز ظ

دا الواما نك ني عادا ماها نايب
ل ملا وو ف صح 

 1 

 ع كة يحدسعو يرلاب هش حلمنا لطم ومنع سم لك زعل

 ١ ذي تقم مروا -راكالا نم ةدحاو بع "دبا اوه ىاأ

 حا و عونتواعوكش انا طياطعللةرئلا بلل هذع
 دولا: رس رعاظلاو خرا شر ضلاب ضي ثم دلل ع هاروت اذمّره د5
 هدو

 موالاوه



 ىدادهبلا دوال نب ملا ايد د مد بسيد كرما يسم عيتملا بولا

 ةصيرلا واعيا ف بلاي ددسيبطعب اب 58 دي دبا يطع

 تن عدملا صصردا اعمر ايم ةديصل وصال رج خسر ماب ارجو أني لا

 ”راشلا هل كال د ُ اجا هالك نثدلا عاعتياو هر

 بص تان بسد دنيز تس يندد
 ملا

 00 0 ا 9

 محو دمتاع خص ءازيرخ هوس د

 شع شار تكا يمر شركت ذمه أه رركدي لمالصا نمجيا علا شاور

 هاويشيفرورطو ل, يىقرمذدالع صخر ىسيطو الا هش يراهكيبنمم فيل

 اله رانا ىناعاوتف .مّرصلا لّسلابا عرج دروااذ اانا ريصلا جدلا طغزجي

 كفة: كو مما تعجب دريقو لى لع س اطر سال ويرد

 دمج دو وع ىنادل ناكئذلا لسكر لعالص زيلا مدد كزوصلاةبعبت و

 هانمدو لا نضخو هؤيلارطبرا ضخما مالا ضرع نوفا لوط ىا ضدرع

 كك ايو و ب برووانندح

 | تقاوم ليوالاو لدا بضم يل زن س3 ماجي شين دملا لصا لمجد
 أ! ميلا

 | هدو

 | كىذ لس اعلي نا نم جون م . هام وانهؤلم سب قْرلاَو دش

1 2 
 0 ىص 3 2 : -

 : د

١ ١ 
 ا

١ 
| 



 ةدصولا هنكسك هو ويلا رعب عبنلا صرطص|ر يمل ادرا ضمن لقد صلالا دوملا ا

 00- عرضلا جوش طنااضين يصل د ةوصلا طل لس لثالا نع ناكدا لمد ٌْ

 قالطتخلا مالكو ىضاوا مق ريسدالص ئلاوحؤصادلاو تيك طنب ضب ْ

 (درهع د الص زيلا هدم هايصلا بواس هيث و يورعانلا وعلة ثحلوالازر ْ

 امج ”؟ءلصا ولا نوكيا قد لاق تضف نم دلل سودا عام او +دضلا و ]

 راطاوئينا دديشلا نك مج ظناو_نداروع قبيل اوراس هوو

 : انك طخ تامجخ رك جو اب >اتخالإدم ادلع: :كافدووخ

 د هلك تدمر دوا صاع دمج كءمشر جار نا ىو تلك ناّياورلا قطا دملا

 ردق ايايووط نملسلسع ١ نام حمجا كاتدراخ يدار د عزمشوا

 هس سطع هاربا دك رماح ام لعب كا دانا ىلا نااصيا ظ

 ايست لاو ىنا ةدلاو منسم عرج ةلطوبا هابزاتضف ورح نع ْ

 لذ ١ ننا نع ةياهر ثواحو يعالج سالو مص

 كنوع هادا ةاذكوا دك و جره ه نم مري ميلع ساطصرساوسر

 هصيلاد هاررنااعرانيلا عبو تلا انام ىنا رطل تلاع نم هدعلا

 انقرحئنبف سديم الن دبا صاع نعد (ة درو نم برسم

 عع لوحات د وح صاح ومان دح أ دبع نن ضادبع

 مب يلع الصر ما ذو تحسم لَ ىنا هع تناتو ايزل

 منج ردا ومج رو لصالا غيب هالو تسل ها لات

 20000 هدهد تتسلق الطاغي هج

 انوا خس ماجا وس نملابلا غدد ليلا دض ادض شبع رعتسسمو اق انا نا

 د :لرفدام عكيَملو لاه قامادزو ملا ةدادد
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 تر دص عام لاك دحام الا تذاع ءاَراركاو نيبابلا نمزدوطند

 ف ْ
 ع مالا وام زخرف ىلا راتسالا عمتي 2 مجدا يتفايجدامادتس

 يو قو يتااذ روح نملابل نيام مالا عراعلدالا نا عي منع دعا كنا ظ

 : تسلا ةيروكدلا علا هيار ذل هاما 0101“

 2و نادت علا عتتاددن يصاب داحالا و 537 ملاذا

 توبيدي ديدي بعل عصلاب ب نيملا 1م

 ورايد كال جت ١نمال راسا سما ظلا وهاك

 60 - ادام لعمر باور خو خلا فانتي فرط نسب ماكاض ع

 كوبر لا تيرالارنم كرراو ديكر لك رش هرسالا جاونا نم برام ىنج ىأ

 ظ 3 الازالرب ءأود و حاملا لاتْضرع اوناروش بنوك أبباماتع المكلا ني رضمبلا

 ' ماسلا اوما ساعرعوا تاو يام وهو ْذيبنلاو الا

 | تااذابذيوليلا كوارلذبني كاكواولهيل ديالا ام رشا لملاك

قف نأذرصعلا طا ءارملاو مرج كا ليه اه لكرسي
 ””رماعأ مداحلا هاه ذم س

 َ. 5000 83 . ١
- 

 20 مد هولا ةديذ 2 ميله ننال ديبلاادِجو مص هاور_و

- : 0 1 
 سالو, لي دا لصلاوام عا ملاوراكسالاإل هت سان وح

 ا ا تيللاو بات ازروطب سوال نك هركذ الكيت لاتينا

 ةلاعلارع ككتلا ب فعزلاكت لكل عما لص ياو مصو ءاحام

 0 لاب امصاصتخا ىلا ظن ناك حلب اَكو ناَتلاورتلااوع عاملي

 5 جداجدا ةدوزنغ كذا استرو يكنااع

 ”ةتطييعوب ا مامالاّدا هو غوار دارا تلو جاما نلسلا

 , هيلع م معا ات طنب اماه بضل اع أيت

 املا

| 
1 

١ 
| 
| 

1 



 اب كفادتي الع لومي نا رشح اكو ليصسا :٠ . دن معاضآو عوضولازيكت

 دعا معو !انندح هرازف خليل وشم ىارلاو املا رم ىارلا تم نب

 اتئااكم نمل نب مكره ساس ن6 9ةزعج ب رضآدبع نحر يبا تع
 كاكرنا اصلا 5 ددودكو ممم اد يضم ىأ طالبا دودم مادي شو ضو

 اولا وز لا كالا لصلا خس لصلا تلا هاير تلا هدانا يطال انك
 ْ بابعز ثياب دالو 9 حمم نيس انذأ ضيبحتم سس غن .ارملا جاتو ف وأ

 20 1. عجبت

15333217 

 1 ةرعاد نم .وةر 1ذ نم اك . صداطب امش ؤرو م 25 ا

 ظ العلا لابس كوز ماذا روم تلاد للألا غ :ليالد ديوي مت اعل

 | تلبي ع لنا مو «زاوجث ءارلسلا نيد نالنحا و :ئيطالا ور عسل وام

 ظ طش تءراثككاو ضرلا و عيلان ع دايتعا م ماركا اطلطاذح وح

 ا تاو وا نص ندد طرا دو يني د

 ٍْ ءانملاة رو ةراو طا نال بطلا 5 رعاد اع اب ىباللا حولا طعاراعتمو

 ] كدأوذ نمو يو دالا نم تابكإلا غريبك صام والدتع امال لذ ةدووب

 أ نيا د ارك دريل نيبو جزا لي د لدتملا بكللاذه لا

 2مل الص لالحاق دانا تدارا تلاها ةشياع

 )ا فك بطلا ئجك" هامات

 5 ءماخ دونا جرغاام نيديشما هيب مام ةلحاصو اتمام قانلل

 كدي جنا «وام نو ادبز دن مدّيف مكر يع سال ص سال وسر اندلع دك

 اعيكسي تحسم تب نفرح
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 يمد. طرا نأ ناك لم يلع ساربص منلا نا سىس نعي ف مضر يف دنسيفرل بطلا

 | ثوذالتمل اركي كان ح١ كو طبل بطرا ليف هراتيبزطبلاو

1 

 | هاه مكر لع ساطصننا كيس مصلا عاجلا و اماع ةيييلاه اعذمزلل فاو

 2 ةءاتئادسلا م »رانج درك: :واذه دربب اصر كيل يجو لطالب زيطبلا لاب

 0ع
 ١'  متيتالاّماورلا ذعر صالا ويطلب دال مناديب 1

 عج

 هرم الزنا عم بطلا ةراو لامي دراب بطدر نانو غانا وهورطخ الا وهل يو

06 

 بِ

١١ 

 ا 27 2117 02737 70

 | تادوبا كور شمرلا ىيدلاوش لال قدقو مادو سدتسا لا

 ْ ١ انك يرد وراد زيبا أك داكنا طري للعرس ١ لب خلا نعاكذمّركاو

 | تال داع تثيرولا ضرع مصل ثيداحا ةدع رطبا وان ادهدو

 وج يحبس سسمي ل 0 يم د ارازحلاو ءاّشملا نم ةدمملا نعادادخا لاو هو الحيف بطرد ٍدرادوعو

نتدج كف يدرب نإ بح وان دح مس برع بأ اند دنت
 ظ كدت رج ا ىناا

 | ةماعلا يح تسسدا بعدا ة يعتلي نضااريكتس
1 

 ْ ظ / ل اورلاة رابع طايتحالانياغد وشلاو بجولة ديعزت دحر رباع

 / 3/1 كاكو مباحاط صل طرصا ذي نيفد ال نع ةدعاو لو تلاو امتلاتف

 | بييطازي نيرادوهوةنمرتس يلا عدلا وكاد وا بعل كالاتي دص
لادلايبدْتوداصلا ؟يءزش غرواصلاو كداصلا ظ

 | دش ج صلاسكا 

 | هيلاود ةيعولا »ا ةدصن يو اكمذلا لاي وانا هامتيومال هدف

 | ا وززلا ب :م قريع رداطص هلو تاج كأم ىب ىنا

 ' تاتزلبلا وهو ىازاهزا د ةدحولا كو ءارلا فوكس 006

 . ءاهاهعا دو ءابلاو احلا كرو هك: 0004 بوما حاطلاو د املا وام ظ

 ٍ عددا رطرلا الدم < هدوم ص د نأذ ردن مي مرنم عولع ا ةرمص الاوهو
 ا 3
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 بطلاب تلاوزصدل كناإعه ةناجر وصال ناد قيعضحالانما منع نم لش

 10 اجنع_ايطلا اهات أح توا كاكاو ة دور

 قيم اةاجدان زا طوع نابيطالا معلمو بطرد زورزملا اخي هاك حعديع

 ديب يك تيد. 1 ىيبطالزتلب هلاوم ملسكريلع دا |
 وس نلوم شلاب دارس عضادم ودمر لابذن جرار

 ةلكس جبر ع برك نصل ونه دادس لبان خناطبو
 0 0 عرعدااص دنا ها بنعرما كيد ذباح وع ورح ع دارلا منج كم هور نب ٠

 ٍ هاور اعز نصاذكو يباع نع ةرتيكفرطرل كاملا دارا بطلا يطبلا لك 1

 يلو دوا دو "نكو مجانيه ا دبع غار طلاد دعس لسع ةجاس نبا |

 لصلو نبل الع ىونلا يو بطرلا يني كاكا سمكا ظددو اذه باع

 اى سر دعرس ال صحا لع نع كد شلا يور ضال بطلا قطط قبطلا ظ

 | وايب اعراض ل نكي ذاطع زنلاوا بولا نم لك كرلا بطلا لع خازم اولد ها ' ٠

 ةقعرملا ثيددحاما او هريغ نالت خس روم لدن صاصتخال اوان اومجلا ْ

 ظ هركدرل لصاالو اعلا بروش ةدحاو نإ يرملاو كيتنت نيتنس هلو

 اسيا جس ىبإ سطل طلا تدر هي دل م ويطو اهو نسناس
 | هيف ظسضو اذا طرتخاو نمل طرحات اطر ملا ليبي ناك لسكر لعتسا

 00 لع را وركك ني قلو ديالا انك مادراع رجع عزك و تح هاي 1

 | هوقو مرج ىبإ هرككس ردا ميال +ىنمولا هعالاحانحباتكورذصلا عماد ظ

 ظ اطرح ردا لب لك ريع سطح دالاس تنوع اعد نويل ْ

 | ضار يلا تمر انرل لصالا ليش اق ىك اطالب داصلإط تهديد
 نكيوزلا ني رحل ماو لن اهنيلا ثوح الا هزل اصالا سب ناد نكي

2 



 د وقرة كانو لور وعاصم دل ا دادقم 2 نزح او قاضتالاب دانما ٠

 ري ندا بيزعلا 2 هوت باكو ا ا صوب ييترّملا دب علا

 مياع نسرتنس د واد دوز اىورزدا مكانش عضد كبااانه ثركد شح

 عرضي لنصرة وردا لص ريذ لك لع ساد دالاس را هطزح ١

 ب ىنا كك نع ديمو زيي ٠ : دل بل بز ة وكتاب اك

 دار اضرب نع لبست كك دح هوك زب صم دحام

 طم لولا جرا ماهو لدا ىا ربما مك لك ةدوكمعا
 كرما هع ربان جلا رظحت ربح ل اكذب دارلانيا لسكر يلع سا
 ٍُء زداتحاداب كون لايطو هد جر كرب ره نم م ميكس درجامجبت

 انفو ركو انزيم مبدأ قرد نم ملا قلاب ىدنلا ليوا نوجد * دوجد
 عادلة عر يدعدالص هالو ناف لكدك لاو ءاينولالا نع

 مشا متي 1ضالاع حشا عراف او راب ةدبريلا هنن ابنسسم

 <عدلا ماهطلارب داما اندم غو د واذكو اصر صخ ع ا[ نءاص لن

 اتسارناةعاب وع جبنا سكراب مه احد وكيك ءادهالاد ناميضلإد

 ظ اعل داع ضافاح 4 داعم دما لع ::زيصملا مملح هروما خاصالا بالا

 دسم كك ضل وانا تال مايا الاد ياصئإكذ عدنا دس راك

 ى

 ٠ لن زدل161732 6-7 ب ادا خ1 تكة هلال كاف 2. ٠.”ةققا شتا قالا 7-6١

 قاملاءاّيهد ننح تالثومو ناطيوهل شون جلاء بشد مماثلا

 < لم١



 و غشا ردا لح لاطر رزاتو كوالا هدهلا ثلث و لاطر ار: حاصلا توك
 دقي نمله صوخخ يور ظنن انطلا ةرمو ةطوسلا تكلا ةددككم حلاو بو د

 2 ماعم هلم ث ناك ىدلا هدعو مكر يلع هاا نإ اص يدلل ليحا

 ْ ام ضامن انعم 00 ك.امملا ءاعدلا |. انب/اوعدي ناد 0 500 2

 كلارا هوككد يت فاو دل زب دوك ةدزل درلا و ءازنلا ضي وكت

 ًادامككاو ةوكرا خصرها وقح سوي داىلا نر خشم بو ةيني د نر 00

 دركسون تيدر لل وا تبم حلا حبك ل انعبلا تابلازعب ت 7

 عجرتول ان مرنم ياناس ةنيددللا طزنم وكي حانة و نيزك عع دون >

 اهرايو ان الغ نمار واكياس ةزكالا اءاابجانراو تار يلا بتال

 0 طرديا ةيطدجركو مشع بتال« لايام دلال مجيد ا

 جاوؤ وهو قارهاو ماتنإب ندرلا حضحلا داب تسمع عل اضف نم عسم

 دجدعد اوربا ذكرا هذه تب ةياصو مشيت تاع يدلل ل

 راح غدا نصنو ةرموا نيدو لكم يلع ص ١الص يلام لسا يه اهيراص

 ) نم يولا ماماللراتخآو لوقو كر لج اا يلا داع د تراجعا يل

 | اعنؤيرككو ىلابفدللا نكي فيج ةنيدلا ليكى ؤتكربلا يما

 هى ةوعدلا اجا تتيدساو وراه سكلا تدصوادارطملا لادو مدضاك :

 2 ؛ ضرماظلا لمل طل لاروزا او نيحطك امو >ملتيان

 ككبيو كيلو بع مهجن مهارة مر يلع الص نزيل عهضيع
 اهدأَتوا تلامضاعت كيو اككييخ صعب لد كبعذ اد

 اعد تاو هرم خطاكم عا ككع دام تب ةنددملل كوع ثادت

 مم أكرمنا نم يل !لمجاف_لوقؤم ماتلاريلع مجم ااع د ك1

 مهلا



 مَ ١

 داب جرم مول ناب تريلا نع مهةضداع ني هوركشين مده تالا نعمه أ د
 يش تاددا وو هرصاحة .اَلا ءاهاا وثب < هاذ ةخلا هوكتيبب هه ةدشما

 دنع كرلمج و ون > باجل لج فعدم ك١ موجالورل انوي انو خباب

 نككداتخ نان ساكت ار ديلا إنماء كمت ارب لها دب م

 اعد ءاضو تدل معد لع رماد ج) يصر عد قا ى ووو كيمبان معرلا 1

 ياخ نص نيم. عوام نكاوصن يدتمارلا, نال نيالا رجا

 نادل د مالا ماو مجال دو وخال ناناحم رصيفد كك 507

 نمل دمر مالعا هرج الا در ازجاناكداوبللا عمات كمر يانا كمادبلا
 انما يرينا هل لع مقكع داس تش هإ : ١ مدس هدو زان هوزإلا

 عدكم ورمل دقت باد« ..دادصلا عجور :الاوط دان نم يسود

 - عفو انهو تمس جاتا يم وارشإلا ب 2 انهورلازح

 ”رلخلا نم ننس حاد هارد <ير حن ىلا نيس تجرم الا لع

 ظ ميلك ّيعاوررا جاجا ظاع بدلا ىلا ذد م سال جو رز
 كيااما رجل« ردود نحال جرا د رلا صح ةحمدا رات

 ل ريل الصركدم د لاناع لاملاد وسع كد لع لة كيرى ضدها

 - غل ريعسا اح لى صنا ما دا لح انصيأ لدا يزد حلاو ص

 ةالاتم ىم فرات اسع نمد نينا كم راو حب مضل
 د ل, تكلا نضال ارج يال اوراس مام 2مل رصرنأ)

 00" 0 يلع ها لص هدمج عملا ىاداضيآو, ينالاالو 0

 بو هما مصل

59 

0 

 طعم هأ هذرك :زممص ىو ديطودص اونو 0 ةورح دورانعأ لاق الا ةرمم سورا

 هدادزل لمصالا رص: تخاسا 0 ١ خصال ديل د نم ةوذلا د



 درع اكاذع دام 000 : كرا ةددد ديو لا وعملا نكي ةئولاسلا |

 ١ ايه وا نارزولا نزعت وصزصل يطع مليا تدوس بادو

 ش نع طع ويم لا ىلا هبا درل عنج تيد ديفصا وعدي

 واهس اسلحة دعم يركض
 راند ىو ارب لها نم دال و نينمويل نع ارد عصا ايو ناب ةديصلا

 ا نهوا يبن ان دوس رعت متم ناككمرنا

 نعارحا صايد رامصلا نعدحإ نحكي مو | مرور ريغصاعادوص#ر مد

 | دحاراّيناروصتي الوط ا مصد وجو عماعاو مبا قو مزعل تيبلا لهاراذص

 ا ا يو تا عكس موسم وما كربا صا اسم ٌدالوا دغهدالوا نم

 ةيعت مايه ءضاولاّباضماراّدلا ةروكيرانصلا ردا

 ري هراشياوام مما شلت اص دنس او ابلط كا ريفي غيد) اصلا ناو

 يا نا نمو مىودل يضل :«يناكودوت بحوللا ةيلاش

 راكأ لخرحا كرد هدوحد مدادجالا ةروكبللا سي وام اك

 ريصلاو رك عم .تفط امو تحدت الك رز

 27 ]ل حى ريعاشلا لد رد يالا تبت و ماعم تع دحا الك حيز

 تكريس ل يخل هد د بح با هد يدنا د نحراسنملا بمهعا

 رولا رويصالع ظييعو نات ايد ايد دو ةدحوللا يم و دارلإرطب عيبرلا

 ملم تفك 4 مضيشرلا 4 صور مسالا طا ضم ماولادب ادد دنس د دومه تلد

 طفلا يا ووب نان بزل نمسا باظفااع ق فكم

 قادوا ا ار زحو ل جايا لقاك دلاوهم مزح داس ردك غد ءراصتما

 زيضو كوخ فا كا تمم ضا دوعمتنب اكليل
 - لت حو بقوه 0 ل خذ ]| ا اا ام ا 14 هيب ا ااا ا64كا2ايايا ف يب 7



 نا ديا لوما مصدري لجعل لق يبا درو وطو هو ساد اد د

 كيفك ىرلا ىرطلا ناملإ_ وحد ربحاصلا دارا حرص دعا وابلا نجمي ظ

 ار يلعو بطر ضي و انج كا نييَبم بطعذوو سدرطعاكرسم كلا لص |

 ورب دوك تنم دارو علل هوك زول م بواد عاب
 كالنار لك روصلا هدول د د داكواو هز شهد وانس قو

 ٍْ وح لد يحن زلاو نايل ىش نييموعلاك, ن2 انهداالاو هوزخو يالا

 يمك( ض الغ لمت تم نا بروغلا ها و ؤاررصاو كيرلا لبق ءانضااءانص

 1 عادا مضي نيدو دوار كريه ىرانص عاب بكو نبرصاو

 اميري سولطاعو اما ىلا رص ءو ريا بعرلا نص يئيرالا ع .جارشلا

 مسااعابورو ءرجا مصرا اعاعوثم بيد د دو و يالا ءاماخ بترلا ىم انما

 مزح نمد بو بعذر دوف مو يل هيت رادو اوان نص

 ا شنيج عر واق او ا يق بطألا ياش اكو كاملا الا هور

 ديكو لارعالطلا وتيو بطلا عدا هدحو كا ءانضإب خس .وحج نا كاك

 را احبج ا دس ءابلا مرَباهانيب 0 لع سا اصمم نم قبلي

 2 ند واولا ةياطم ةروكدملا ءاساب ىاابيزيص روكا ءانصلاب

 فدع نع تك ب عناد دانك دول لعرج تخدم نسف

 04 زيضبو . بت ا عا كبكذكهراهلإ مص ايلا ن6 كو مميلحاتم

 ١ نيو بلد لحم يد يضم

 | كركم حل وزع احلا بلل ماهو زينطلا هراتخا دالا وجدل طلاع

 مامن ديالا جوانا ٌيَناَدضفو بهذ نم ةألارىتتام و 500
 رز

 اذأالا حدف مانللادهز كوراماع تزاتاءات عم دايلا ديرو مانلاك

 ا ىف
 ١
 ظ

 ظ
 | ظ



 ١ . 5 6 0 َ 0 سا هم

 ”تايطرامملا حوصم نري نيزيام ماد حلا ىوماعلا كرو ىيسأ لاب ءاسلا ىاحلا ظ

 كو لسوحلاد يأ لكب ةينهاويبظك لح دحادلاو عجوحتأ طك لجوجل

 "نيف هدكسف فول كب احول ةثيحوب ها! مال س.ذرجا ان يلا

 تلانكد خالط ملوث يلح لوم يَينادبدةذ توكف
 اددلاو ةياورل

 يي نعت ةدحالا دا وا ىلا توم ماسلا طش دال ناذ

 اوصل ماعارسأوو ب اباص ص مقدور تك سانا كك و

 تدوس ناسي دنا لم اباوغو متل

 افا مبا كراج ميدان هاما نم دوما وهو مددملا نم كايلا

 ميطاطعاذ ةيدملا ص ىاابم هديل و شمدإب را سيشل( مع

 بسال نياعدو عكر يعدل دوم و سرك 5ع حج د بو هديالع ىأ

 دي رالا منبه العا: هو نيزتياج حا داللا هاذماَذا

 ل لع حا رينو طكِوبَويِتَعَف دع ن ء نارها برع تعم انابنا ميجلا

 ( درسا لصد تب تاع دارع يعم كب ميزا ع حنيعإلا جالا ح

 يخيم نو ضبا وة بيز ليابرجآو بلر نم هان

 ْ ماا هوكي كلان مطب نزط) وادا يحجز درك زب زوو

 عزرا عوازا نموءالو هد تاكو صاد دلو ةياورال شر جووفءايلا

 ةطكيشت نصل ب معا لمتد اجستا ضاعشود وعدا |

 تغضب د ملا ءاجابي :ريصش هيو جرش ناك عا لك لع سالصرسا لصرسا

 احدي نبأ اكأ قيم دعوا كا تن إلا ءاجاجرإد رص

 بحا هاك ل5 يباع كعريزلا ىلا كل ةدرع نع كرجل نعرعم نع نايس

 مسمر لع ادلص ضان ولاد قو اكس الع مضرب بنل

 تاب



 ناد وأد »ولأ اكوراح بزملاءاماوهود ىكملاد لقد ةاماداما تاكخو بحاد

 ى 3

 املاك تمهل ماض عد ءايقما عب نمل بوو كاك ىلع سا اص

 5 يَ 0 5

 الد الاخ ةوكشملا عرش خ 0 فالحضو نامو سدا ندوابهيب نع

 كسب رعت نون مىعدللا ضرما خاض بياو دهرا عاياث هللا نم تم او

 يلو هوبلطو ولما ءاملا كلاَّصلا بشع فدل ساطع
 ١| ١ ده نار هلا ىوتم امور دمنا جيلا داس ادم يضف إلا ءاملا سس

 0 دال ا و نماويلل ليتم بصور عاجلا اذهو تافبنع

 كاكورتحوللل قري ردا هاجالا و هدا لس عزا زداشآ ىنطتلا

 طع هير فيو ملا داما ترش داب هس ىلا طا وباديتلا

 ل مريع ساما جدلا جرا راخلا داداا لت قعد

 نصرا ذيول تعالالخن عم هل دنس لا تركك #لا لم كاع
 ا .-صلا طغح صر ميلا ىلا لاق ضاولا نلَسحْيٍس شا نولعب 1

 لك ٍضوزنبلا بع قارلا اخر ةملو للا بسمو اطال لاف آلا ظ

 هلا رزتساو لارت «تعابا ٍنخشيو ضل نع فيد اب ل اواجتو دما

 دع الملا داداطا لمح بق ثرياطمعم ةدارملا هل بطر >رابلاءاملاو

 اًصلاخبملا سس كاكم طم لاة وذيل ااه قبلك لا بيبذوارقخ

 ًالبلاككجواداح نوككبحلادنع :ءنيلل أ هنا ىضا ٍددايلاءالأيو دا ٠

 7-2 طصذا كدانيلا كريم ددايئاواللاد ه وراي ناكمابلاغ هراح

 ماب م ل او ع وشو كاش غل

 لعبا دك 5 جك شيدولل قطن امان عكا وت تلح تدر هد ىا

 5 ءلار لا كا ايلا ناونع ل صاحو مكر يلع ساالح ا

 اذ

١ ْ 

1 

! 



 ه رمل لودللاو ,نطاب طرت طاد واول ءاملا نمش ميد وهو ها ارشكا |

 اتم ووو ا دز بلا طحتب ناكذا نكرر ع دو قدرا وخلا

 انس تردصا نع وكلا عفر بالا مادطلا وح طن دارا نماريخ
 .ء ١ تا دوب عب 0
 2-0 ١ ىباوجبوكتلاطعاح هج نع كعدج تاكا ديز نياع

 كرك ا ضطملل يدق هْيكَت ترصانا اذا لكريلع ساطص سا لوم تلخدالخ

 طحت بف صدانابا اخ دينشولا حاد و هية ديدولا بدل
 تابع ولو تم ىازنري ل جادا ورضاه ضمرنم عا لص ر لع رهط

 9 وم نا قاما رتل هزحانلا نيرو مجسم كارلا تيوس اخو

 دلاحوم مر يلع سا لج يلارلا بتوا هاك دا التل دوا نود حؤ طعن

 ابملاةيزنزتلادرب ىلا نااَعِغو ةصاخلارخمّصخباَوو ةوصلا مخ وهد

 اي هانيب طوس ماكر يللا دينا مع نما درج هو دحاو زمام

 هالي الديودشو بيلارحاصكلا كك ردا يوري وتم

 داهادرز نيالا مضت نم انت ست ىنا نع تلا صاد دعاه كى هاد
 ديال

 0 0 -اعاو 1 27 000-2 اوال وضم

 ىأب

35 طوكيو ١
 ”بلكقو دو برعلإد دانيا 0 موكا 

 فهو اتت( عجايواتنم 008 ايِيااِهَْع

 .ناوولدممه الغ فدو ودا امدو !وئريلع لورا انمتدالا ور رع نع



 ال ١

 ذلكم تلتف وكت جرس ديا ءالا وكما ثيددح عم خم ان حانطمدقو

 ير ىو واكل يكس مالا دا دع لهاا ضو مالا عال

 | ام اعل بوز هوكسفمطب كوم ايداتخلا هام يزذتسيالو لؤي اناكا

 دحا ك2 ١ ىااص اكو موا تككح كودو بري كد ىاادحا كي قب

 يلدا لضتلاوع ىبع ىببا ىالطا مدام ادا ةددمتس رينصملا لمتد يبا ىزع

 نيت دحلا عارم طعرما وهو لكلا زعل مج داملاذ قلطا ادا نايكي با نائالآد

 اب تبل وذ نحل حلطااذ أَ دوعس وب ريد دارلاةرضادرع حلط ذا

 دام هم هايم شما مورو انعم فذحا دعاس جملا
 ظ ا :ولامل | نم نال كروس عّجبو مسكر لغرس اطص د دس جا

 ظ باتل ناكل داش سس نبل يرو ضو لنا هدانا راك دس د اف

 يلعسازص ةزوسلا نع نع ىنا تع ىك لا كامرلل طدازايدالا
 - كر

 انو ءاننم انمومولا سموا كالا بضع ران انا اص قضف الايد * دواي

 يدا اهنا ىلبملا لام ممول بستن نا لير كريعساطص داداامل

 ةرط و برااعا لير دعما صوت ىدايالا حتما يامَسلارام هاف تيبلا

 وبس اطصرذا ريمصلا عجابملا.و ناعم انعام نينجتولا ربا

 "ا كم ابحت بدرْشيف ءاملاب كو نام ىارعاطلا ل

نام باقرب سياف ضبان ٍ
 ا

 / ظ هم ملك يلع ردا ١15 حن اضدالا ملص اصرنم تي اماعرت غودكاكلال ا وق

 لاح ميلر هيلو اَمآو يلع ىلا وطعام اب دن كا قميلذاماط سارعطا

 ا ةبر ل ع النوع املا دب رك هنا ليدل هدسجاس لا هزحا اف لك

 يللا رع نيذ كم مولا حاظر وحاكم ذع اذ نرد نمي انوطا لاين لكان

ْ 
 ا
 ا
 ١



 ؟لاززغلا ياعر هدجو ناكهاد لظطللا أ: ان قاد زدارعاظلاد مف يف نيك اناّءاعوا

 انوطاو اهل عام ريزحا بيد ج كوحلا ونا د ددد'داخ ناحالا جوملا لحالمو 3

 ”وأجوزم اً ملاخ عانيت 0 عدلا مامطلا نم تا

 1 أيضا رايس لا بلا ىسنج نم فات دو ضان كلم مهلا لشيخ

 للف ىاجعيوإ ع لَه ل يد حيد دالا ننصل راسا دما لوي_للاب بالا صرخ
 انو فيلل ىأ رازجالا نم هزداؤزمو ةعري ارسل لح عدد انو

 انش لعب ممم نيلل ار اه ماشم ىا 55 َبآرتلاو مامطلا ناكم و .وماالو

 اهنخي يدع اد جارتملا نص د دري نم باو ل يلالعا عجرم نوكي تازوك ]

 وأ لسان عيوا اان نملع زنخا رهاظ يا حدو ماهملاد ارتد هّتسالا نم نيللا |

 التام ضال يي دكان اهددمب نزلا ىآ يجو الم خلاد لاما ١

 ةيج نايم اكدر دانس داقاؤ دع ىلع هد دولا نبل ىف ظ
6 

 اذككىكلصتم ىا د لاع نع ةورزع ىرحرلا نرخم نعد والا سي ثندذلادج

 دقو تان زلادبعع كَل ىبتآ دج اورو درب لاوعوزا هاش دواعي ١
 ىالمزج < عريعر د الصذبلا نع كغ ىرخرلا عر ع ةاولا نربكو ىادحاو

 نئللاو ءابممل احا رخال هاذ ةورطا هلع ضنلا وك عم درا ّصلا فذحب ١

 لينطلا!ناه كأم نب ىناد دعب لوسجيس نيمبانا م مالعال املا.

 هد هوزكلاو كبلا اادركدي والدال و زيكى دنع كد ووزنو ١

 ل ا.عدحأ رغيو ىمو قورارمجو مباع نع ةوز نع ثد لانه دانك
 كدا ا نسب نما وزنم جزرع ىلإ وكيف قا الع مع ريلعهاطصنلا هع ا : 06 هر

 ىأ ىلنلا نيب نم ةيسع نبأ هرزدإن 1 و سيعولا لاك لود صاد اذوصوم 0 ا ل ا ف يي سلا اج
 ” قرم عاجلا و وصلا ؤانتال و لولاووا امد بير ذيدح وكيف ىصتم دم ا را

 رماخ



 قريع 14 <

 للة هرعماج شرب صملا هصالاضن ال ادم رصا كاسم الا زا نارزصاخ

 نا انرضيانوصد صرنا رع دال ذيل نع عر نع اطهر مرييجلاو

 دكو ةرويصتمب متع ل ضال نع( كج نيلداي ماعز مدانبعتم

 قوم (ذ مح يبي والصوم كور نيدحااذع دا بري تالق |

 قو 2 ل لصلاة اه ركناودانسالا ىلا داوم د5

 كان يشب د نانا ثرطاو 5 ةدوكدلا قا تي وهو يبا ننوه

 نلااهاّف هوب نام رسا ها لاين لور الص نا عد نرادلا البلا

 ذاب ةرانف لما ة زل اووع د دوم تختنداك د نوي عر لعساطص

 ةزغو عيسسممو تملا عدو طع يع دالص يلا جدزتفابنع ذيبف مجددوبا

 ىدلا ذل هاا ع تدامادبا طاق ساد ودكم نع ليما ةرتعاغ كسب ءانعنلا

 كف تاو دو قبح ىا؟بع اص نيتك دحا دنس فرو 207

 مد ؟تيدراو يما ماك د هد كم يطق ىداولاهريمسشلا نيب عصوم ويه

 هيلا ج)وزازط ا يحد ىيتنب هام تخلو ملا أرما مننا عا تخا كو
 دالاحرلاش جوف ىلعبملا نب ضادبع مس عاج! لع اكد لسكر يلعدح لص

 عساك مدطد جد فينس ىو داس فايع ماو ديلولا هب

 ولا ثدرحلا كا ثردطاذعّر دارو 2 ىلملا نلت خاوأ طتلمونإ ديو 71

 فاطم ىامتَوو مل ل هك كيل مطب كاعدج نب دي باع

 هس ياوس سس سس 1 ىباك7“ هع

 يب نم ىا بمس درو دانسالاذ قيد مرا اير طع ندي هب الخ دع نب لع نع

 د مناط عاوب هدانساقرةبعشملاةفاعا للتض ديز هب لع هع هيث حلا

 جاتاوداداليمجلالا نيمضوم غردوصلا ىارلم عدا برقي يملا او:لمص

 ممول نايجااذهداعاانار و ريرلملا طكو نركلاب الايال َن ا ينك ١ذع لما

 ارا“



او رصئابد) الا نايبل هداتسا داى ١ نم
 ب نرحل "التعالا عامل 

 7-2 ا ع امرا 1 بيتم تا 0-0

 "يلا ايزل وس بي هور الهدو ُىَددف وانه دالاوهو عاملا

 مدت عه: شكد برشا هدا دسك يلا تف طدهو اسك
[ضيازمما: دهود لوممللا ئعيوررملا ن قااعر اب مضلا دف اذكرها

 ل 

 2 محب راسو طل! بدلا ها. الاس 2 ىبا نتا اناا رم نكد كنا

 دخيم ندع ا انش دعب اوّصلإب معاصاع بالام بكس الذ تحيدش اع

 انعاننووآتابا انصم ردم هوكي و رب ديو راحو طب يدع

 ه#!اكرملا ينل غب !مهال وم زضل ا متعم نباح عنب ريمون ماع

 10 تام معجبا نعايساثو ىمايد خالل تمعن مانع

 ها طويلا تآ نجح بأ نعد يلا ادوك يب يشل هع 5و

 ةركلاب نيس كي فورم خف رمد نم , مرمز نم عادولا مع دمج برسم ص271 يل

 م اقره ريابلاذ انك لع مساصرقد مامدد عزم دام قاموس

 0 نم كدب مئردعما طصرنلا تما كاَق نير اياد, 3

 تلح مكمل ةتركرد صاع للف جاعوا د اهد ثيم كمَد ٌماَدوهد

 انأ ىلع ىأ 2177 وا جو نعد وادا نع وابكا د الانثي نام

 نيك صد نا ولعلا نم ردم حادا م ةريمج اع فاط حل كريلعر ه١ لج نيل

 ْ وهاضدانّصلا لل جز ءريج ل د »وعل البق ذشنيح مزن نم يرش مل

 تنام سس ذدوكم دع ةسكع ةدح ال يلاريصملا ىيعيب ىدل
 . ةوطلا عك للنت نم ديان نال( دك سو ءريبب اضدااط



 م ىنم بسر وكن م دال ١2 ضدالا زغاهاذلصن تبن دج( خذ نعد

 ََ ١ مىوامو ميلعرابعال درج جوجو د الإ محا دك يشلا طفح ع اق ظ

 دمع الإ ىاوطبس ترا نم مرد ريرعسا ا صربلا 2 تايسويرواج ْ

 رداع حاَدوعو سل ) لعمل جاتجالو ليمامااانصْغْض ال كسانملا ماعلا |
 6 ديف اىاوام دياعاءاسد تح نم املا ةريمبكارلا ىال 3 :

 هير ليا ذ عت عرف مرصد نع بدا ددكد ار تملا هركككرلا جعلاانع

 : 1 6 ع 16

 راكان زرع هلك نت طش” تس وعمر ووو و و وب ووو غطا

 ائاقهسضرناب فيداحاضصؤ عصا معٌميمادلااودك فينا.
 || باهر ع لبا اق ءاملا :ر تب( لكربيع سا اج ديلا نا هنيدي وو

 ا اهلك مدح عترشميال لاحم كريس صدي كا ةيرعمب ا يدح عا

 ايبا ناقد مرسلا اطاوكملا اهرب نونا و ونس

 | م تا م وسستمل الو صخد كيو '

 دموع

 د وكم الع ديوان توكيك لة داو ب >اييفروبداامل عندش ينال لو

 | تاكع 2 دنورزلا دل اخ :ساهة عدنا صدضإ هوكهتليناط

 | ىملا مص 20010 روع والو ايلاغ سل ردع اطصرما

 | يفضله ور سار كا قفاز ه6 اندر مزعج ل عدا

 ٍ | فيك تحل الطف طخ دفن مظل وا زينل عيز ساو ريؤبلا هدا

 | ضضلادل ماظل الكمرات اء يرانا تتدلى كاكاوذ تا طاداسي

ٍ 
. 
 ا
1 
1 
 ا
7 
' 

3 
0 
 م

 نا 03101 هت اخ كت الات ١

 | طرجنانؤملا كاذ بيريسال كد راو ص

 اصر نيك قعود ا صار راوصلاد لعارماور ١ع لا اكارع بيجملا

 كح تيد هده ة يدش اهضْد عم ز ءامب

 2 تخ ةياداكوض لييرديع سال بال »كت اد كاي بم لاددايام
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 يسار سلا ةداشالا عزز وام صيصقلا دنكمآ ضيا لصالاؤ
 تار واضعالا عيج كل ذيك: ل صولا ماجا جرو هوضدلا لطف غو حاع

 تلق ميرلع_دالضرلا ابنا ئاق غرصز هلام نع بسلا ّسسرذا ب عّرصعمطعب

 أ "رايد ميد صر حادملا نحر دلع داع بت يح مدل ايي شم وحدي ثدو

 ديعس شق أ“ سر دش وم اطالاجب رع ىبار عين ءاماق بتشلا كتيير مع

 ديب ابيع مب نع كوع نع ةدرّشملا مالنا كب ممملا نيصحرع انيس دع تعج 7 1
 7 د57 5 اضن نط ع ا اولا يئن اوس ل او يسع“ يع تفل ام للا

 وق 1 اوورعإلا عجحار ديب اييط كرو قربا تع صاعلا نرخ نب ضادبع نب ١

 ويطل اانا نوزع نب سضادبع هدج نع اكووو و بمس لا عجار هدجوع | 0

 قوام نك اتا دلعونا كوبي هين يعّسو در ذو جا لو :.هرورتشلا ْ

 ربلأ ' 1
 دبع هج ىععريربأ ندخ بيعت دورغا نع ظناب اهكْطوُواشلاو دوادويا قسؤا

 ديع 0 2ك ا
 هادلسإوب هد اراب تا لاقو يميططما لص تيذجي علا باوطس ا

 ا جت هرع نمو نستكلاو هبا نماضدالا ليلو د اصلا سارع وجو مسا ْ
 ( ٠

 دف ا . 3 2 4 3 1

 حان لوا رحتي وو ل وصوم شب دخن شنيحو يلع سا طرنع لحل ؛

 ذب ىلا نإ نعد دع [ىغاته ور دعلا رك مرح اير نيا ١هيس الا ظانحلازكا نا ٍ

 ك1 اوني ةرعالزدا صرنا هدب و يلطتض لارال ةحالا ظن ضوزمال ناز ابو
 وح يضم دب

 تملا دازتعالاننرحصوسدل نس الا ص ذخا زدا ينو هضالطاغ زكا دك
 لاق -. 'ش 0 ب . . "0 . .٠

 طارجلا نايبلاد دان ىاا اف سنس نضبا عا لك لع رماط ص هاذ ست يار

 لضفالا .٠ 0000 ب
 ىايبل الم ىاادغاّةو يصوصخلو ا هرورصل وأي زل اغرنعو ا لعد
5 1 5 
 ناسنوكلاح ىا ننملا لاو هاف دارتم نالاخام و لعالا سداح لثكالا دولأو



 0و مج مصل مح رع عع يعم ساق ع دقم 7232ج عدم وصل هك جو هج وع وتل 7:7. اع نوصي و تتطلع دعت ع صصص سع طمس ع »ا

 لأ نأ نم لّضاماءأو حال تخضو ّىَهبنا دونما الاحد مايملا ملاح نيلاحلا املك.

 اوف اولا ناي ناهد اثاث دو جوانا بتنك هولا لضخ نع هزنع معها لص

 نع كبل ىلانئدح حدك كلم زعن بتاع :٠ اهم هديك يلع
 | لل كو د وجو لاق ظن * سبع نإ ىلا سب كلان وحال صاع

 دقو ماَيوحو عدو سو رت نم لس و لعد ليصل وسو صن ةو تلا تيس

 ٠ مر ههلل ا اع بو ناجل ةوقدانسالادرعتب 8 الاخ مدع

 انف اني معانا هرعيسا كك ىلع سبع لذي نامأرع >1 ناو للا اًءا ملى دعسا لص

 ٍ 8 ع 1س ١

 - ابيع وجي غانا نعركشلاب يس ور وصتلاب ليصل نباانابنا نال

 د ةبسيو ىأندي دخت نود يب لا لاردلا نع قف يَ وكوب ري

 بصلاة وهو ءام نمر كد مج طعفالاق ثناء انف ءاف ةدعيوم وكف

 ني! و. ىلا اضيبا بوكو بينا عننا ككل طلال ضو داي

 انه لمف نبسلا نا لاك تحاس جييكلاد.وسملا جيو متم ىا نوكسلإد تجيد

 دارتش ايحر لزم ذولا م اولا *و نوكسلاب ثمل ماد

 ٠ 5 سامو زدالع طع خددحؤاما بلاد لاي َمملا» كرجل مانعا
 ص ١

ْ٠ 

 م 5 ”الع ناكر ووكلا سم طسو ناك > زداذ وك تجد 2 03 لع اص سالو

 غصت 2 يت ا

 ١ ةدد فدانا م يك أ انك :دوكتادا ءاذلا نم نغني ظعاو يدعم

51 
 0 .ةضانكو ونطا هركل هع لع العال ذخا اين طع ض مطمو ينص

 ١تنةم الا ور خنمضلا ف ىوكيف الكب وضع طع ءرماظلا ماصملا لقد ا

 ١ 7 مهو دذع ىكراصالاو دحأو او نكع حزرق قى رارلاو ىيعاددلاو صولا جلو نديلا

ْ 
 لحي دات حرم ىوفا فراصال تلق ىو ذخا طعانطع لعب اذ موزل نع

 م١



 هبجو يسوغ ردا ملاهي نمل قا ئبرط نم دحام ن ثكابنحج تو انسال نع

 عقدام هرثوو اق :)اءءوضولا اك روبط دلاج دال ف انين ال تامر ا عآدذو

 نيظننلا نرطموهو نيرللا وضولارج دازلا ابله موالي رريصلا اياد 0

 عتدا جدلا غري رضاولا ددّصاخ نيتي لإن النح لاه حصالاذ نيل كعك هيثوو

 ا ا م عقاد رهو أ راك, كاد ريو عا“ ”تابواهمدحا ٠

 لضك نم ىا 510 بس لءاساور يسد وضعو ناهد طي وانينضاحغ ]

 0 اانعامل ةراشالاوركدام ىاانجالذ عدد ٌء ا وعد رت وطو دام
 5 1 1 .٠ : ل : .٠ 7 ّ ١

 آم ولمع ذب ىلا ء.يصوخالا او نيظشلاوا دد د ادارا لب ترحل اررطد ل نع ىأ 2 دحب ا

 1 اثاق بشل ريباراشللا ضمب سو ملضض لك لع دارها وس دولا
 كريلعسأ طصرمتص نارحاظلا كمت بهار 05 وراتب دخلا ده دا ١ ببسم ببسي أ نود 1

 هداوج 1
 امعالضدزمد يك ِء . ضولا لصح نم بنالد نا حير ابتسا 01 نامل ١ نا ىلا نآبيل

 بابكم( نوكي ناهز ا ىلا هارد بوي نا حو كيااد كر يع ساحر درشس ف صراع : 1 أ
 طكرص عل يلعب صو ني ثمر تح دج لغم حمض اذه سعكرتملا ءانلازح
 مل 1 ١
 3 لضفا مرت ناكّذا ىلا هايج ع ريلعسا طم ناكورشا) مكرلعسا 1

 | - ٍ "لجانب 2 دعا نع زول بلاب ةرككلل درددككم كانا دا ها

 ظ ا ُ ماصعونبأ ع ديس نب ظيداادبعانند جال ا هل نسون ديس حب 58

 رع ممم د اكو هر تملا ديم عز 52010 6 رسا لَخ ىربلا وهد ظ

 ”تالصدلا ناك ىب ىننا تح نيمط وهو صاعد نحوي فيو 52 90006

 ميكا لصزنلا كنا ةداتك لا عريصلاة 2005053 شبح نحر اك 0-70

 نادل مك اكذو تاما بنج كرما زمللاةرلاذالا حسرتي نأ ىو ١

لاانداغلدب 7 جزايااطج ءاذالا شجن تلا وصرتعو لاو دول ميني ميش نع ١
 ا ْ س



 دام "نالت ىفتلاب تلا ىا وع لسع لع سازص لا ىانوّيبو ىناَلو

 اضعالا قمضود ةدملا دنؤا !لفاه ىنطملل مك اشالاّقد كاكا كِعداد مضعاد

 دكورتيصو اشك ىا عام اه ىوراد ًء اما نعتيامد ثح هريطبو ضال لام اك

 ميقا ءانالا قدااذاو ىلتماذلت و بني ناك ىلع سالصدا سج ووو

 املا عياض ىضتتلا نع ىزلا زب ةككل لق صوان حانت ل( لنه سارع طا او ردا

 ثمل هيرانع مص ىننلا هاثدالكو سكي اوك لازم اما ءامل رئي ىننتلا نا

 هاير ثوأ د 126 هي 56 5 5 4
 كاطيشلا رسمك ذاادو ادحاوا بولا نعى مععسما لرصرنا ددددكو كك

 0-01 2 ظ 5 14

 " دبا هبا نع قيبيلاع مجاب ياه بطلا غ ميهوب دداهر ثيواطعباب شير نع ةبميلا

 طوول نمو ملا نم دابكك ناداَّيع سميا مش مدح بئلاذالب

 دايكلا ثيروي ولا نابع هوبا ؛ اضم هيجرش اخ ءاذلا تيرس اذا عوفر لخي نع

 درا د : 1
 أولا رك ءا ذل رو داء او قرطملا ص ريع دا ةدحاد دمع د بطلا اا نمد

 ص شاع ودرج ذا نع ىتبميل ثيددذل ثدى نأ تادف داع تساد د ردع

 ه1 : 0 0 7 - : 5

 25 دويل ع روثرم دفسوع ب ميلاو ماك اه دوادوب ياو غرو نمينلا حلاو

 نيدو هيش هوك نري مارتح بالعاب ةزحالا لعذر ةيخساك
 لاص

1 

 وج درك طموح بيرلو يَوْمُ سي كا فصيالد فمي

 "برك اري نعزرصللاب ببركب نيضد سدد نوش دكعرقف هويتك

ك عر َميِلَ ءدالصربلا نأ شيع نيا نع رع كي
 ندرع خد بتل ك

 ىس
 "ح ِ ْ 5

عمماج كمل هاهرام ديوب د -اداورلا نيب مهدد تاقوالا ضمد ىأ
 " نبأ ن

قريع ادلص سال وسو اك -
كورمدلا برنكأدحاواورنا» 

 د طورت انك

 قد

 ل 2غ رم 1 : :

 كانهاشالوز معان دش تتلو ا و را نبا 3
 د حو او مدرس مهداادا] وسو خر و

 5 رسالات محد

 تع 5

 ىيلابطد الشح انا وام مك ينضب اكدر تازدا مدوسلل ماد نانا
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 1 روج دحيه مح . محد تحسسمو

 1 يك 57 . ا

 ةماليخإل) نوتتلا نعتكسوأ ننال 2 ىضتتلا هداج ها لمتجر لعر ضمانا و

 ىعنأ برك نب ددرك نع نايم دح و وا ةرورص نم

 دبخنعرعاج عاج فرانكو ذل شب ين نب يل قرين دعم هيلابمإ

 ذكي نوكسو ناكر بكت دج نع ماس لشد 22110 ةرخعدبا نب ىلا

 تددح ش : 0 / .

 ظ هرييصاف نات حتحاريراصت الا رزنللا نب تباد تبت باك ع وم نتف
:2 6 

 اتا جب مارب عصذ درسنا 10 بكت: بكور يصله: شيك هت

 عراتس 2 يدا لوا انها حيال ىارماظلا اوِسّوشاعل اكد رصاش ناّيحنا لاق

 ١ ءاصرلاب نونو: شبكه 4 ونا فدك زري نمر يراضن الا يذسك جنبك هد
 1 نوه هوان م 1

 ةعؤاكا سدا ربا هدام ىوازلا عورة دل الج ةدج و

 ثاوجلا نيب اتا دحس وف نعى ا دهر فم ضل كرلع دارا

 يلا . 0
 برشا ىح حل ريلعر ها لج يدم نم د رواه: و ني الواد عاام بدلا قاكما مدعو

 اور غرو ىنأونع جاع ناد كذمّرلاو دواد واو كرا ءاوراماغ, مملة

 مسرع ماطصزدا ديحس ا نس جلاع قاد كدعرلاو دواذ جاد ىبنيتلاو رحال

 كاني بسم انش كس نا انتجاو ماقد دادس الل انتجا نع اك(

 ةدوصلا نامل ازرا ىلا كايش خله ريع ماطر لعقد 76 :؛لاىوبم لص اع حكام لضفحالا تايريزت

 | مكة لانتبالا مدعوما كيتا ىجال عا سطض را للا ةدصان ىذا ترف
 يرو عافاذ ثيدالانهي شم جس ورش بو دوما ل سم يد 0

 ”يسن اصر لوسي رياض اهنضوع فوضت نااهعدحأ نيبجول رولا بطقد

 أ يراني نت الاد مك هز كاوا ودعا اكمل اديداس
 انندحوعبب بسر وا نيد دحأ دح :ىزمردال3د ا 4 رج سيب جرا كااخع كدي

 ةدرادمع

 ءاموت 3100 نك مريب اكدبم يب وجرلا يع دجاج

 ت”يمتم يسأ



 دامس 17" جح

 يتلا انعم ذو نورك لخمل ؤ توطلتي ةءاعلا زيكو قرك ننهي
 اصبحوا نكس ىو وتخلع بة عااد ح اكدالا نعيزما يبت جاب

 0 ناكل اقره ادبع تن شل رضاع نع اكاضنالا تتوب ظ

 سالص زل نا ىضاحو ىدتللا نم تام شمات ىذا لات نوما ىادانالا

 دسك 3طن وح رار شسلا ضعبلاو لَ نيب كاكا شاع مت كونا اديب لويلع

 تينرَسارشمدَو نم مااا رخال سنتي ناك سداح ذب

 مب ١انانأ صمادبع نرضادبع الاد ا انايحا نيدو ىضنسي ناكردا قبس

 عب ءارتا نع ىزااككم ىاىا مك بع اؤصم يري هج ىبا نعمصاع

 عض انبا للا ذاطم ديز ىب دنم ةيادبلا يروج وعاو نهج هب عيدوشلإد دي

 فوزا ملم مالح خدر لغد اص ذيل هالككاس نب ضنا تعكس

 مث 2 ماللريلعم حماة وعد جرا نع 5 ةياخرع 7

 ايبهتسص تشو نلاوانملا زحلاج كك نن ىنلا مل جوا مسا نلتخا وريد

 دابتعاج نيمار ساد منسما تىلطقق كات مطضاب ىا ديلا هيل

 06 2و اممم »يصر يش ةيو ملدا مم امرا عادوا ملا فاضملا

 00 ناينع درط نع غر دعرمااص زيلا نإ اك نابصيوا نيس ىب ١ يزادقو

 6 ماذع ير يلع دال زيا حدة ىندا هع دبع عددا دبع يورش وع يشل

 وبكم به راحابؤ تطعم جرو ىازد
 شا مط ابيل ميسا د

 0و ريلع دا لص هالوك بسسس ج حام را تاادوابم مح عسا رص ديلا |

 5 ااننازو 24 اضاع رم وا تار ضمن نم محد ىزمرلا كايسراستحالف
 دامس مع 2 0 ا
 كد كاكرلعإ» هيض خوك نزوة ذب ع دوت ينل ةلمم تكسو يه كب

 عودت 5 ا
 0 شدسلام مجد > الا يّ دضدو سس د واحس ماصو تددح فلا

 ص0
000 

0 



 يت ةورو تأ يسم اىأ رح ىف اانانا نيام 7

 نكي خد هرصلاب ةدينع تاق صب عاد وديا هدحرلل يلم ءاد ٠

 مت الطاد 3س نردد 0050 اخ ؤرةرجإلا اياب 2 كالووو ميدو

 اان تيودور ل مام «ىنلا ١ ناأ بأ نع صاّددل ى ير ربة واع نع ١ لح

 َ تزذمّرلاالد زن خو م معمل ة و مزمز داموا ءوصولا ءارشدجب ا اذايحا كا

 ظ اتازنحاو حرا يس اهسار صا ضج دا يبت )ضم د ىرا

 سول هبه جدو م مه ل ةلبم سواد زينا مج بورا خيح

 هينا نواز ايا كوتا 2 133١و ةروولا ءابشا كيا( بان تنب

 0 كلا عد او نينا نم لانس رص ردع الهو إد زد ان رخام

 ام دب نباص امان باه باصوسا احن ءداذ نا كؤيلا دامك

 8 مرخصلاد ةديبع كرم ر؟ كانا خلا دركي لودي جم صدي

 ةماازب بل اريد مينو ككس و يفضولا اناس 506 تو

 دول ورتجاتلا نم داوم لباذ تبو دبع ءااث لياعاياالج ةديبعٍ سرها كف

 مجالي يضطر واذمح دزه بلعر نري لانك كلَ هعيش اع

 لمان تنب بيف ىيشو يالا يدها زون نا ننو عقدانك كسلا قروض ديبع

 ل ةنيحادوكم باريت ضانحأ و ةدحوإل كو ىببلا ب زو ها عنج خذ
 كل ديب ل مضبدلدا دوصتلا اء زيشلا صرح ز:اماظلاةرزصلا» ةديبع

 اوصلابطعاضأو هت شراع معلا هيلة لطرف ىالتخا !لجال اهب

 رطملا لاوتتسإ ليمن ل ريطع سارا لوس عت م دلاجلاه أي

 رثا معاد ٌبيطلا كاد طعلاو لمعت كر اومم الجند بيطلا امسك بيطتلا كاك

 "ريش ىذا لة ثنو ابيل كاوا ثا لا يط اك حيك لع دا



 ظنإب كرانيلا رجا هآور مسك يلعساطص سال وس عب م بيطار زءانو سالو |

 الحك رعسدنم بيطا داك طعالو طتداك اظن طل باب شير و ةزبعانو كم

 رقت يسم هديل تن لسك م لع سالضزا خارطلا ىددو مع لع سا طا ظ

 تمطتضو عرف مدام هاد جتك ةو عدرا هنزغ اكرم قرف دعب ظ

 تع يعول تسهم ها اا ع اكوبدو بلمس ال ناكنا ظ

 عيطتاذا تام مب يطل ماهم ىو ةدوراف غرد زنيم د هزي جاكرب نافيسم ْ

 ممامهواو قيجاو فرادلاىعددو نيبيطتلا ترباس رطل كذ ةرئيددملا زماز 2 ٍْ

: 
 .الا زب علو ضعف مشرع بيط ىم رككسزدا فعالا دحادعبتيف تطري نكي ا

 دجأر هنمادرجو قبرط صر اذا كاكرنم) م زاباواجوا هدو ديب

 4 ريا ْ

 دماج اذرذا عضد و د بطلا ادح سم لك يلعساالج سال وسم اولاد يطل |

 0 عيمصل ىلا زحام ىف تدمع نيك ء نسم د تاهو 5-3 5

03 

 اماؤاسا) د رج ةياعن 8 نس ناب .اطلا كور
 نأ

 تلعاما نر اعاد تف | كتم زيا ىويالغ كرس ىذا َقْلِحدنحلا لحد ظ

 مكىلاوزحا قط هدم دعسيبا هايدو ءاينالا نم مرام حبت نا ض هدالارماسأ ْ

 ١
5 

ه عامك 1 بالزر كيت
 1 تاعوصو هس ازو د

 ىلا
 اع

ها عاورالع تتش انداجا ها مايو تزل ا ةكذلاربق دع ع
 ملا ل

انوا قلاب ل اعدا ىرطلا ظ
 و 

 هي ماكو رتابوم نيا ما دك 6 سك دحإ ريع هداف كوبلا
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 بهطول ويب 9, كاديع نع يقل كاكو خب ! ضير عا بتر ةيبح عا

 0 9, نه يدا تؤم ضرع عسر لذ نسون ما نوال نات رين الاسك

 تلايؤراض تيبلا ناحذ ةراغالد يب ن مكر مريلع دا طاح رشا )وسو مملة َكاَح

 نيا ' ماا كاف حور يع ماا يما هوساوي م تبث فزد ةطعاداع جيلا تم ١

 دب دب جممرب ردع رداد ضناها برس او تّمف ء هراولاكت عام رهام بوم

 ريالات م عكس نريد بالة اجا كليب ربا داواما لذ منيا ظ
 تين ويف حاتم لاتاخذ داتا وعد لك كر يلع دلال دالصح را طاع منو ِْ

 رنطاد لعو ضرما اندرجج قش ديس يقيل صحم الا هوريلع دال

 0 دنع دا كروواَسينلا كذا هون بدخل :٠1 كيما

 كفر هزم ىاكو مس ىرائيالع اكدر جزع ليش ون ز غشا و سيع نب نمد

 م لغم ملا ضده رماد حد دال مارس دعاط يلا مج! درك

 ه _2 تاس وبدا بون نا بش كا ناطيحلا ىضم شل! ءزطددص كاقو بتي

 دوه اا داق ف مخاد نبدرخك هوس تلاه زكى ا دحا وزو انيسماعاو نيمرا
 ا 1 ا

 نعراش انثدح صل املا بش ىديبجرلا د دح اولا انز> اينو اا معايا

 طعما د١١ ول ناكلاق يبا كعك ىف دنا نإ بوم نحر ا تنل يرض ا دبع

 اد تي مرش 0. يسبب
 ماظل انمالاتتتسم هالك ثرداملاد تاك يبوس شو لسكر لع رسا

 نلف ها سد : 0 تي ا اس
 ””نيم بص ىف ةدسو هلم م هيسهطب ةكس ل ةقوعو اس ميما

 2 هع 1 - 5 .٠
 داكمرلا نم قيْساو طع هووهد جوملا لبو ىم ىه ذنتي

 ابنه ييطتر اسال فعول املا ادك د رولا ىف دورك يب هولوع
1 8 37 0 

 بيطلا ,. و ىإىكتي فوورعم بيط تكلا ةيابزلا درو فانيسا وا لاح
 ٍئاررلارز_حاو ريالا ةداطعت كسلا ها ديلا تا !ايتضالاؤرمتمو



 كبع ١

 ىض اببدلدا ناتالبج د متمرد نلت سوتما داماظلاد لقانا يط

 فاطادب ْثموردمملا نب_ايضج مارب ماريتا كرطادم أبيي د لاعب يطلا

 اهيتلارزج وحيا وداتد هوكيل زم نمر رسله اال يوفي

 تارا يطلا سنا دارلا ناكدا كك مكه بع بطول در دوما ١

 3 اى عتسي نزار نانو ولام ناتج اهطدب وتين زبر شمل زل ل

 دريل نيدلا بح شبل 2 ةدصو اذ حول دبا ل دلاع ولا بس دارا ناكن اد ةدحاوّس كدب

 0 كبور كابا دع ال معاق و صدم كارلا ندد بيطاكلا مام اص داما

 قدوه رامبو ددادب ضبا لاعب ايس
 01 طيخذ ضن ورام مد ميد كر ا ادم

 7 ”الكبتااضيا ميلا دقو نب اههنخج دوس تركك كازو تجاد تاط

 دموملا 2 احا لم د ىلذكا نم بع هؤللديرنضو فاك لاو

 هسا لصريلا كاكا راع سال مع بط خرا شل رنا واننا كدر

 راك طصلاةاكز ديانا ير زمام يطل ةراكب مدعاكَبيطي [ ردع

 كا اكدرو دوملاو رز هلاو اكد نواه ويحد اجر اصيام يوك

 باو ةوهالا عم حط رواد ةاطر وكم دا ناكل ديلع سال دارج

 أ هنكسوو يما ليضع ضن حرج يد هراح نع بطبق زوي دوملا ةولالا

 ةبيطلاوكسلاو ملا بيظلا ىا ىلا بهم تلا ةرطلا ةولالاو ةدداْد لعد

 راع مرج تا و ىكدببع ف ل كورلا بع ادخن وبريق اننا ل ”نوماكلا

 9 -_ ك1 1 0 . ٠

 ككل تلا ناك قر رداد رع ع شلش مطية عا نع تبا هج طاف 250002

 6-0 ثدحانمجطلاد 0 5-9 ميلع سا رص زيا هلم ادا ننام ط ٌبطلادما

 ١تيباَنوعم هدو 3 ددددخد قاتلا اىزمرلاو كراج ادردا صا
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 ةجأرلا بط جلا نينضين اذ هدويالذ بيطلع ضرع نصا عوقزع هوجو ا نع جمالا نبع ا

 ظ

 مهعج ا نيرهاديبع نبرط نم .ناوعوباو ٌءانااودوادوبا هأهر د يخي ثين دحر كلا

 كولق نار يام اورو بيطلب ككل 54 صوره اده نع + جاو قرم كم د

 2001“ انه ندا ص يرحب اضيا لردع سا ارم ايس

 هدم جار طازه عمون نيب يتبل زلازل نطل مج دالاوريناشلا

 انش ل يو ملاذا كدبملا ىو نهد :2الك ةمفنض يضتتو لَم تاكا دا

 كيور ىب رسب ليما رييمسأ رزضلاب يدم دبل هبا انت دحديعس بدبي
 هالو صراق ىاَرغ با« انكم يدا نع يضف لادا ميلارضب بدن بوزرج نب 0-2 مضادبح نع

 جتك انيداركداج لقد رباب درا0ايادع شات كاشف 3ع دعسا اص

 امامي ء ءايارللا نم ةدحاو اكوا نوجد :اراّتعإب ىتي كاوعد ليون لا

 2 افلا زدنا ةدّممل ]ل ويصالا ل ملخ لارا مصرا

 14 زعم رانء ا صودا ربخيو دادتبم دكا خام عيل لاو لمان اكتم اينب

 تكي دز بيد العر م صصص 4 امو دنولاخو فّدلاو -ظظملا نم

 02 9 قرنا لعن طعام نطعدمب دياسولا دوت وُ هزوربوص دائاذو ءارترم دال

 تح مضر ذا جيلا هنمو مؤهادنع سارا لمخل» 2و ةدامولا عي

 كريب الا لملو بيطلاو مدح يبيت غو جدا نما دج درواملعرنملا

 جضلاو ّيمللِل 1 ا صدا عداد بيطلاد دع ةداتربخ بيظد ىذلا

 اخ 2 لبو نيللاو نعدلاو دياسجلا كال ثات ظنمإد ْمصلا عماجلا خو صملا

 كم رك رعلا صدم داداكفاضياضد بع ٌثندحاذع م ماج لاقرصللا كا

 8 210 د الصا ريفرك رش يللا و لصالا وع نعدللا ىارصملا نم ضنا

 ل- :
 8 كدب بيطلازي لزم عجلا)ةدكوتملا يضل زج طمع لنا

 بيج دم هيو جوبر بور جس م بج هريزلا اا ننال 70-7

 رج نبا



06000 

 انشر فيضابحد مركذا داريا لمتخ كرم لاو نهدلا كيب نيذلا و نيش و رف نبا

 الذ ايطو )تبدوا انه دوا هدد و يخالل لد اكدهاادا داب هالتك هاه دئانف

 4 ذخو وو كا لَم مات صولا نعو 5 نائب ال طف ايانه هذه ناناه د

 شم لاس كر شالا ذر ف نيس الون غافلا فانا ةداسملاب داما نا
 ْ رب ىزيدلا دهس دوم مسا لَم دوادوبانثدح نانيع قدر تن دخ اهلوفوافع
 ميلوطب كورلا نع نا ضسوع دزني :ذوكلاب لخ ةزيحال تبنم دانا ولما داحلا

 كا ومد يكسو هزيم ةرنطن وبا تعلو هركك سدني هب ديعسسا لولا دال ذو

 لاقرانلاو ةءلصملا ءاطلا منج ىداتطلا نيت جر عكو 504 ندا

 ه ىاذيطب يق نم ج ةوانطل بهم ىوانطلا ذود خلاد: لاذ قاس وري ىلا

 00 هامر دالة, دش لك اغار رج ثدى فاضي كوخ ورح

 تال كاك اورمعاجو لولاة صك لد نا نايضلاو غاططلاو

 اكسال وص لاول ورعد ىعرجولاذرح تت لاه ضن دنع كوارلاو عينات

 انعداراوهو ايضاو لذ ضم اعرق نيطلا كم قا لاجلا بيطا ملك ريعسا

 ايا انعدرصملا ةداد رونو لب يرش كرعوجلا ركل ماعم لااا

دولا اكد دو "و رد 7 ريعوي» -- ب نالاك ن 5 ديعن ع وعهد
 كلا در

 ا مرثمو حد لدنّصلاو نانو كريد قيخو طور ظام ءاشلا بيطو زماكئاو
1 

 انتا مببعذم جلو كيضاتس معذا مزم بيج وعد دنيلاك دحاو زن لاقو

 ملاك وار ددرعدل نا سيع ا ةوريزنللا بعموم كيلا عاف نع نس

»ِ ماطااذ ددااؤااع دعا دهاوع 595 6 دك نع
 ابحوذ دنع ناهماماح #

 بيطلاريارروبظ عم لبحلا اعاهيورم اذ ئرنا تاشامب
 همم

 ةعانار ملا انعم تالف ايون تباصا ١اياذاث دعو مكوام

5 



 0 منيت يصار م نتس الادارتعالاة دال اسلام داو الأي انام يكس ْ

 71 ثواطصي'َ وى جرا نع قاناو 71 د هاكر

ةالاو ادن ذأ نيبح عم توم رع نت لاو ىعال يامر واتضيا ةررهويا نع
 

 ديو ل مول دخذ لاحلي يللا لسان ىذ د رود تطعتسس ذا

 هرسلجبلاو دنعامزم لله رك وركدلاو مهلا داو الا 11 اكل طماع
 مصمم يضعف

 خدة عجدكسوؤم منيت :٠ قدح ةشاملا دل عزنا

 اج ناقة ةكدآس نيس قوزا جوا يؤيسسا 1

 دعا كو 57 :رسا نيالو تر ىلادع جس اجرانلعلا نانا سمح يدح .

 0027 ارم لورلعسا) طر لا نع
 نيس

 0 ءار - : ىازمطب عب مدد ص ىو دبيان دحوزبو دش 0 لغ قواعد

 2505 للمللاو ىلا رب ىانح عاملي دهدششب ف اولا نافعا نبا عا

 جارك ماك ردع سم عياد صوم دس يوزن دعو طول يد نيس ١
 ---ا 5-00

 هكا لا نم ا ا وق متن

 وراح ضر مزال نهم كوم ةزوخ تينت دوم+ 00 ةددم مالو 3 تيل لَم نب

 ا بسر ؤانك رك نص لص هو يداه 1 ا ف دلت

 | لوكس دالص زيلادبعذنر ساو لهاا كدا ةلاهسافم ةكتإملص دو
 مج رص لافي ورغو ة دانة كونو كوحاباو دوس ب يوم دش

 3 ١اٌّقعربا نع ىزمّرلا ويس إم غر ددادول) هاه 3ث دريبصلا عماش تيتا

 قع ىا كومنللا نصب متدحا طعا ١> لسكر يلع ماطج سال وس ىو لد اسم

 فينح اى )33 لذ نادر ربلع ضع نم ةررهويا نم دواد جاو نيا زولك

 ملا يلع ذلك بخو ناذ لومضم زدالخ بوصنم فايعرلا د وضرو هر يط جلا

 - ماوانم



 ا
 و ير يس جسم هل احا

 مارلاذدإ ارحاظلا و ىسالإد زدوصنخي بولا هاد كرم قيال امم ثلا عاونإ نم

 ةاصآو هما _عطو بِطا بخير ابطل لنك ولاعب كلا نو اللا خد ريحلانيدحلا»

 لفيف د مهعاشلا نقد نالخلا قوص هذ دومل اليف ىبملاو ىرحلاب وصخ مالو

 ا ع نم دوا دول دداور ىباطيدورعاس ىذاوبل الكب يطلارددارب نا

 ثوض دوحو صل زينلا ذام لع كانلا 7 هدب الذ بيطلا دريل مك يلعسا اص ناك

 داو نمي اينل نوكد نا حيو ىلا لمح ضاخ لالا صد ىورام تا

 اير ْمادانص يلا ملال جنوح نإ كانو دوال يد
 الك

 ىلا اقر ضايع خاّملا لاق كوول ام عنو رع جيلاوح
 ْظكلاضْم نيد د

 ةأورلا نم اماغانهواواك ةيدرلالحا ماني تضخ هكأ د قت لادا نب دب

 متدنع_.١.صلاوهو لادلا مصب نايَسالا ضجاعخ: ثدجوو لق كادلامضرباوصو

 ظ مصالاع د خذ بحاو رمل هاذ اشلا رج ىلا ىبإ ةابع تلق ريوس يعن ماع

 ضيف
 1 سك كتيطاع يم ايف ل لدي ضلع د

 : ليال تجف ياا ينل لن داك ممْفالاو عصام دحوي

 يع اج اان انركذوت دوما ال مجرالا مجولا نم ويببونللا

 طال ه ديون 2 دوب مق زاك قيلاو ىزنلا مك اهزدافرضلا ىاليعوإلا لع

 لكى وونلا و مايريد للملا نم ل ككاو قلل شحات مضرعالا نحمل هرم قاس أ

 قلك لا« نطل لص١ كلن راج نم مزعذاذ ةيبولا حيا نه راتحاوج رمل نأ

 2 هوون دةزللاو هوبطيوو : ةزالابيلانلاي طب سمانا يدل ةجييطلاسسا

 ميزا كعدنيع رع اضدل إريط نادال ىو نجلا لبسط 0201

 000 57 ور هك حم 0

ا لَك ةرحالإ يعالا ىش عالما دودو تندح وكم اعبا مف ريس (حابط
 تير



 ع جيدا ناسك كو ءارلا رض ضبع صعد دادتزخ وعم يشيب

 ١ قنا نوم جرلاورع 3 قارا ماسلا 50 ويا ناذح نع اكا دنع اكدر 3

 مادا رن و 6-2 رمصد وجو ترف وا ثادق 3 فلولا ىا

 ىو اهيا ينعاد بع ينل ضمن وجم هعاطل وعود ايالّو نم ضرياااع

 دلت هعالوو قببسا كل بصنوذ مثك ثددل ايلا و راو ىاىناتحل

 إ
1 

 ظ قير دا نع كيو نيت ظدسلا كانح لبد هاو جراب كور تاك

 نزلا ناهعما كع حاضت دومة دو ةهو مع انيسوثو عم مصب ِ عا

- 

 (نم نط كمر نددسإ او نانحد جو ثلّوهاازه كاك: د نك ماحايا -

 ى دال و نما وكسب كدسالا يضل هذه ش لينه اكدسالا نانح مم دانا مج د

 ١ لاي ثوب ىب زال داو نم كير سووا د# ا ذيب كاري للا نيم ذب ةنكسدلا

 نيلسون مل ىي ىطم درالا !نرفالا !ا صلاة وم ضوم) قيبامكددادسالل

 0101071000 ز ] آز] ؤ] ]
 ذل يسم لاو ىباز ينل لة د ةرماب ثيل اكد ادع رسوم دهسا
 تو تلا نبع ويتم ردك مدلل اكد سلا هولا: نم داموا ريب كاذح

 دحاولا شيما اذدحرلادرح حمم جوا نحوك صالا غم كاك ًصبلا العا تدمي يلد |
 غر يطع داريا دورس طماطم ءز مر رك بات تح ابا هاذ ئسرلا ا

 ةيشيبة دكا مالو علام يلتالبف بوييسس ارا د7 معاساو
 ىيبق نع دعو ةرحوم وم هايد نع ديمس أ | جانت دح يملا ف 220 ]

 هيلكرا طريف غو لانا غمس لبجل اا ضادبع ننورج نع ماجا نب

 نفوز وادوي ديمهراج مكره اح يلا تدمبق كيسا رج لتد لس

 متكون عدت نإ ضده دعا دور اسوا يقال تنانين ابنك
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 ١ د كه سنصل هتان . ..كتياستف ١ كاطع

 تيجولمل امان لع ردا با مالكم موه اه وانا يع خيل يصب َت تصعد

 لقد هيو جيوش مبا يول هلال“

 قيود لاتسلا لغ ّقدالبجو قوق حظنا( ذ هالو ضريلع ضاع ىا ومنملل ءانبلل

 ولا ببس_رامنملا يبرخ عدي نيب هدو تداول: يص نع ينل ليَ م يداددلا ةببج تح

 متي ٌمتيبتلاب رلاع دو هردص لسكر عدا بضخ زحل لعد بنياف كاكا

 ثر متوامد رلاح نيبتيل دلع وج دمانزمخاء/ س١ كر دي فالح طير اغار نا

0-0 
 الاطياااترصم د ديل لع لاب نانا ضرعلا هايم رجب كلا هونك بيكو

 و قاد هات اإو ىلاقعالا ياليالف ملص ريع مار ثداعرب لدحلا اعترفت

 نم لالا. تشم ونزلادد راف ىتيلا كانا شم وعر ر ملا هدد

 كلْواَماو زاب رضوا ماكر ص - 0 مالك نم ان د نأ ايخ و ريب لكتلا كذآ ذآ ذآآذزذز زؤ >7 20 ز 2 زة2ةز2 ذ2ةز2 ذزذ1 1 ذز 2 1 1ذ ]|1201 2 1 1 ذ 2 1 12 120 2 ز20 20 12 6

 ورد ارا طاير (ذ ندا حصا لدن نفي ككانلا بف ضم نعش ار

 كك هلأ ددذخورط ىأر درع تف نا تصعاخ طع مق انو |

 00 ٍتارام 00 دابا لاا وحل( ذ مب ىاريو تف كءاورظدق ماك

 - اح ١نضنأنزيتسللا غرور يعوضنا رولا كلا دنيل لحد ةروص لعام ىأ

 8 الق ذد دبور هجو نعى ةدوص ىاوتع زفت كذداف لع ردااص

 (0نالع نمو ةروص ةر وص نه .نم انني امال اريج نع ةروصرحا زينا ضمن غو لق يحد

 لو لعزعك واكد أو نفاع اع مطتقطمو شنسس اد تبا طع ناكها تبادل عا

 ضنا ةروصركك هم لين لاق ثيبحوت كلا بزار وص نيل الاوعو

 مون خل دحيم اإل كئللاوبع وت طك كرك ةدقدانعرما اناضملاع - بهجوم لا

 ا ا لاقو انا هذه فس ارجوا لاقبانملا برع دارج ىب
 داوطأ -

 ” ضم لاق د نازل َعْسمبجو ككو ساد نير تار كدر تان اربع نع
 0 لهي ندع - توم حس ور حن جرم رجا هج حت تب ا يس سمج هم مج نع ع ع 2جهم هلا عل حج

 م١



 1 ديس

 لواط كه حاتص دج عاد د الاهتنادياغ ناك غِمردع .ىازلصانربن لع نا ا

 دالليورم سراّبام ب آل اكريصي خرا لا العامر تيك ظدوصدا كرام

 رظنإ مصل ميلانو دارعابل قدك هرحاظلا ويلك ىمازكرباىصا سرت مدانركك

 ذايزاعا حلم تيت_طالشس عا متاع سو دا اهورااماو معلا

 دقرع ةيوتملا ىسحيرم للضا ريسلا سس اذ مولا وةوضلا دع: ينسوا ٠١
 وعاي 7 نمار 2 و هيض انساب 1 ملظع ىلتح ار كذا 1 لقدم ظ

 ملل كمر ماظن لو عملا سلق جن يو ضت بلاس ١

 بيلعب ةدوصلاببيط نا بجو 5 ا هاوس إف ضحعل حم نع

 يسرا فلم رشا لبن ناككتللا نم نواس زخججالو ترم ١ لسه لل رادار يمص خد ْ

 اوصتإعاداو عيلان طم صوير حالا ةروصى سد ةدانك بلا اوزع خ

 اتكرر: عد كاد ]عسا داماك ني بحب
 باواانب باعالارب يام يب طنز تحسم وديع تكف عر نابع
 نرخ وا نوزمانعرا بلا طيطتف عربا اكو د نم عضملا لها ضملو__ايثإد

 نيجي ومع فو ذا وتب مرج ويف كوالا لعماو دار هتلا لع: عض رج ظ

 اخ ومنج زيك رلا دوصتممل نيج نا سميت مذ قلاية ضاع هدس

 طدصار وحول منا ذه مدكور ةهد داك ياطلا لعد منك درع

 ١ الع زيللا نم وخاملا زول يل رخام دتتم واط لارج دات ظكو عابنتسسالا ظ

 جل الزان الا اظنه ها تا بيسك نيكدايبوا هاك نيك هجر ظ

 كج ونام نعني. م ورا ضااك جلا عتطانما اتجاه اتصل
 طرا سماك دينيا 32004 ةردصللا نظل ابلا نكي نتا

 نجلا لهاددا جووكحلا ىو و دن اباد مق لعرما



 ولاو قون خان الذل بيملااوبحإيبصلا عماجلا فيد لسكر يلع سا طكريخ ماك كتي

 ظ ميشو عد ناجع نبا نع تبيع مكحلاو طارطلا هاهرد ينوي نجلا ليها مالك ع
 النواب م تاكو كس حاس 7

 ”يوخند ظافر جب خراج .تحاصف ارم ىا تسد >ليممس اه ندا

 بلا كت كئاو صلو ديو تضد دحام! اونب ىخا ولاة مما فيعطد بنك

 دكا نب دعسرد داش احله قاد اًككمشا كارا دكر زمام

 .:.>+ حىطوم لد! اطانملا عصف ىشيدرف عم خلديرب داضلاباتظدوضااذا شي دحلان

 ه!ارعالوم تللادبإ در عنف 10111 ريجاشدح كربلا دروع ديك

 نغم هركذ هاهو يفد ذاظ د ةمس تام راّسلا صم( قددص غدملا دز

راع وجرب درلا نبا كأ ةورعىع ل يلج ودان ىو
 ديلع.الصرسا) وس بناه د ش

 | ضعب
  يهتنال يحبط عم زود عصي ل نللاوو ء ارلامضد وهو رعاك اعا درس لس

 | زك هكدكوز ردو درس ىذلاهم درسوا 0 07 مد دسك سلا عب

 لمد خذا انيبصم نوب نيم ثورهاظ ا 5 هَ ةيوكلا ل ادي شتم ني ند مالك

 طيكيوعزراتمم لوضنمم ىا مزال لع مالل ةغصو طوال ضل طع نيب كيرا

 عوتر انصح ماطملا ءريصو ض|عزدا ل نييب نيش طيور لما دج نع هنيبتي ديك
 ١

 8 غل هيو و ضمنا زادوا قلطعل نم دا ارواب كورس مما سوو
: 

1 

 أو

 ظ
ْ 

 م نام داللاو ادا طلاس فدع لح لق سموا لصاف تحض اع أ جروب لضاف مالك أ مىداالا

يضااطم يو نليلة لطابلاو
يرتلا ىم بران اضلازيصاع نربب .

 ا اهطم كر و ن

 ا دسشتاسا»> 59 ا

 ظ ' ناكلصخ نت ناك مالك حالك دص نظل لصفالا هيج بذانمإب صف ب

 | نجا رش اخو مورو كك مالا لصاحه بدر

 | مس مها لطصمصا) سي كثيدح كد للا و يلاود موصلا درسعاذ تلم



 ميما>س هه

 000 7-2 -15 ضمن ءذرضمب ان قي هرانتم

 اي ثيدح ربك وما 7 نع اك هرويظب ل٠ جوع ١

 ب دوج هج هاطم لال داملا هدعولاتحدح

 يك دوج هج ىذ بيلا اره ادبع ورع جرف نب نكن ْ

 دج“ ”ةداصلا ىا رلطلا يب مكي ريع ردا لج سلوك اكلة لكم نب ىلا نع ْ

 ان ود خريم نان جدا عالاب ال١1 ىلانعم ول انبم نيتي الامام دارا و نجاد انو نم 2

 : نقع( نك وا براك نانا كارلا يطبق ةددعللا كانانالتاب ركعتي ظ
 كاع دانعد طك عا اص عدد :ذاشاككت مهن كل لن يصب دلع .

 "اموات نر وثدا عر شالا ثيد نطلع لاو و شللاو نجل كح

 ميلي زود مول تام تاق غر مزج ستاد زداداطسول اضاع شاش ميلا
 كريب زي فور هر زصنلاب ميعانندح يكد د نايس انن دج تب ْ

 ب ا ا
 فوك وعلل بس ىب معارض هريعلبد زينا مج دو جدايل
 7 2 ماو اميز وجو مالاد واولاد حول دو تم ميمي الجد ئن دجال

 مداطعإلادوعوااّرا ىل سدح عصر نكار وص طيرز_ااذح مدت د قو ديياذ
 اكو زلاهوبا ب دنح مالا نم الخلا كا للاخ تاس يباطوبا باكا ىلع ٠ جرم مسح عج ندعم 1 بس بسسس سمس 6 نال نعله وذ ىبإ نع هادبعابا طا ذ كا رك لها تسددب
 تكلا غي دياورلا رد تبسم كر دع رمال فوايكء [كّضح ١

 ميعاد سب طنم ل نص را د يب كف هوقو ضرما
 3 ع ادعم جك ليلا ير لود رب نيك ا رع

 ءانتتكلا ظ



 -ع

 ها كانو ةركلا ا د ىازعالا صا ونس للعزل نيو تك

 ه هادركو السار الج دوب ررقازنتساو كمت ل نايم دا ادا لصارن

 كات رتبت مزال سارا مدعو نرصلا ماود رت ككذ و نع

 اذكنع طه فاما بيبترج ماناعاظرب يصل مناول صحار هد يد

لادونتشمالا نع عر يالا هانم درج نارلاه
 ْ ١ هاعاظلاو كسر هدا ن

 رتيني البوم 13 ادشء ب دارا
 تكقابلعا ين دات ادؤب مرتي فا
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 خدع ةدرحم لالباداضرا 206
 طة الكرد نانو 10

 كطترابخالا ضي ب هدا دددلا ا نع مكحلاو جارطلاةاور
 ةدابغ نم رح تعا ب

 نه ابخدكملا ل بوط ةتهيتس ةدبع نعريافر يو نم
 نلا را وجو

 معاج, عزت هورس ق يح دبا بيا و توكل نعبب اما وكس

 كارم ثب دوور نبا نع ىذمّرلاو دعا هاوراخ وص عم دحيه امض

 بن شك ذمرلاو ننويشلاهرعا هاهد كيلو ارز نسل طال مويلاهرداب نمد

 0 حذر لكيلا مهاركب عاما سوا ركل ٍقدصلا نعاكدرو متر 9

 قم تيونمهوانيتح ةدئاطااب ماطلا ىف تود ةيني د هور رب نم ا

 مالح ع نا مع لعسااك 2 !ةدقو كن ويصوع يللا نع مسنيذلاو ماك

 سو زيالامب لكي هادوصتي نيكد يلا دم دعاه هاهددينعيلالا ساكت د
 الكر أسد عاتال سيال ىلا هند ذس
 اغلا طضو راهب ضد ىا ماتتحالا .يم ني تكتو يافدأو ينحل نم

 مها دانا سوره دياغرحل كاك ادع ماك ازلاو هيزانشلا بمب

 طامت هدوقؤ حبا يق دئاركب هدب ميس عيناك حاولا هارهاظلاد

 ايتشعو ةركبابف مقر ملهوف طيور هالو يله كر روب ديس

 "نىك



 ينل داك( نورتمالا ىضرعالو ةاك ف رشسلا عددص نمد صرنا نظاامذ ا |

 5 ةديوعايبسم طاذاع ةداراكوس 2 ب تطح ل واول ون صان مب نال
 0 د

 ا

 موت كيد عيطم كبر وفغو حيي ملط هريبتما ١ سكر كك فدعا | ظ وركب جلو متيعرتعاس العال نما لحل قي هس مر لع سا ارا ة دو

 !تفار يخلد حيل ريف د5 فيج < هاو ندا هيد ركاب و مشوا

 دامس لولا سداد دارا إد يستوعب يمت ماتتخاو مالكلا ٍ ١

 ةلصلاو نات الما عزب ءادتبالاريف «راتلارلمجلام قاب ىذا لك خب وتلا بناغ

 ةيسالممدكماللا نإدررطج ممول د دنت اناا عطبوا ةنوطازطالا غد
 وانك كري ملغ وعد دا عنكر ومالا ماتسخ اوتشم ملاتففالا د
 10 رتربلانعلا ايوه دو محل رتل مالا جارري نازك كر لع س الص

 ماركو هييال دما ودسبااذا نوكيا يمال غرس ركذ كعب بز اهئ! غب
 2 ظ اه لع رعرعا ان زدني عاما قللاو حلا مايا. سكوت نم لتشكل ىف . 00 : 3

 رك تك سورك الك الك ط دانا يعن طاطد ضعف
 طعو قدس ةارشماد يللا زي ١ ضم غبور و ولح كغ ر[شو قطن كيد

 دو مج نيق درج للصخياا لا كاملا هالك ذو ىحاولا قوام ىلا دارا وهملا

 جد ادرك حاد نوعا درا ما ةرمذكد ديصتعلا لم ميني اناداك
 احلا ١

 ضمج خد دوا ماع نعول مدعرللا قرنا ماو نينغشيا داب هن 5-8
 نص

 اي مالا صقل« نع ةرابعلا لن وكتدو ماللاو عتيد »اذ رين هاويعدتم دال

 اونا اكريف م طيزه اوال فرط نما جيدا حالدعاطع كا كرحااكها
 0 هم لاايد ل «وكيع ماك نم د .يصخلا ب داد نعام ليما طاع

 م مالكا منيا نح ماكر يؤ بصر ن4ءاكذ كادوا ءاو موتلاريلع



 0 ا 1 كو نامل يب ملا رصابح عك ار ءاوجج رات

 دابر انال وم هررعازكر مهلا ضعي لب ماس اوتعاب هيدي

 0 ديم ع ديمصلا دارها ترم همك ىادلا هس داع ادبع

 ك تالا شوال هدصلاتؤاضا ليبق نم ترهل يؤاضالا رضع كود

 2 لإوم هرذرو رج ىلإ هدرقو نعل جيف ةريكا عمل نوضطتم رب باظاملاب مكتي

 أ عجاوبج مكتب ناكذدا_ةطنم صو غل ةيازداف ماده مالم شالو

 ١ ارماظلاو نارا مهلا عادت يت مكرم الصديق نإ مااع

 8 ناولإد كتي كاكا دا ل لاقي نال مهلا ابي هولا ها عابد املا

 0 هروا لذ هدد مالك بط عما عؤيالغريزاسمو ينام نمروام

 كف 2 فَسو ل كديعرهااح روج رع سس طابعا كري عل ولون وكيف

 ا لح جب رتبتو زورو اهوا لَ حا ههح ناك تا نايل دل ح ناك

 ير عجاوخب لوب دادس ريشا مت 2الةوهيلث بلي شه ف ٠

 طم لكم الا نع مج دَخد يادار اضاع تاورطل جددا كاومال نانا ظ

تيك عينصلا سحيم » يجو بكت يلا عربا زجولادزلا لعرلعس١
 1 

 سس ليش دكت كانه عنو مرككاببلا) ده نع نيمار

 اضف عجنصو كج دم ىهنعتي ثيددح اكو وكي نبا زتلم يملا د فول و

 م مالا عماوجت رطعا مك ظعرما درع هن خام باكرا

 7 ىانيسلا هاهر كامي كابالا | لئدع ماا 1 86- مالكا ْ
8 

 ىضا عع و نيشلا اور نيالاق نعال“
 2 ل نعي ضوبا هادر دتجحا

ىضا نع نلايججرلا مكماسبرا كما يدا 2
 قام عرس نبا اورعتا نشا "

 كا

 م ةشياع ىع سرب نا وهاك ١ ريجزلا با نعروصأ ءاكناونلعا

 اش



 ةةخسإلا ١ ةورحوبا ساند اداخاو دان ركنا نع خارطلا كتيب

 كنق نيصنلا يدل !7ىندا نعطندلا ةدابهشسلا واج نعى نيينملا

 4 انغجارش وزي با نع جار طلالجاةداد دوس !7”نادَوو نع درت خ

 نع قاض لج موصلا | 4 ركشضوفا تررصلا| 7 هو رجا نع اكدع كف

 ابعوا ناكلا ةالومّرنراملا| ” وهب نعرف ١ كش ةرطلا ٠ 'داعع

 لا ةيرعدل ويلا ةحرب < اهدا هدا 3
 ةدزكاانه"' لهدا نع ىذمرلا ةروع. فلا” "ةاربلا هع ادا هكر

 انيسلاربكربكا + ةرتيعا يف رع جيلا اكدت يح" دوا نعد

 قلك سوما“ اك جبا نع خارطلا مانيلا وح" ةمتيحدبا دج لسع

 ىعب رتجدرالا نجوما نجلا ج0 رع نإ عكا سويلم ملا" دعع

 ةيدالأ شا ضالورضد”“ | ىندا سعرك ضن بكاداعتنملا* ' ةدرعوبل

 نعالج وا ف ال علا ” هورعجل نع دوا دوي ادابجد انا“ م نع

 ١ ب حدك ىلا ا دوه نعىعابو مدنا“ ظن ذيج

 انعاك هانت بضنتال +“ نجم هنا توا نت ال“ ”اديعسم

 1 ذرزاول ةيصدال ”٠ أ ىدجع ىلا سرع د ضال ررضال +: ةريرح

 لصا وأ ص رمالك ناجع ىدإ ىع كذمرلا داب اكسضادي *: ”ىاججرع
 دع 575 ََ :

 انلا ضمير صا اوا :طلابعل لدع لجر لص نم صد لطابلاو لا بد

 بلورم لوصفم ىأ !وممل ا فميتدصموا لصف وو ىا فاضي د مشا

 0و ونا رو تدلل حصن
 7 ١ ٠

 طلب فوضت قلطملا لاك لا د هلع هل حسم ل

 تلقاني *رر وهلا لع وم تيدا ضجب لصتتم الكعب سي



 كلوا دوق وكيف طيبا و طازوالإ نيب ل دع طسو ىالصفوا ةمومدملا :

 ع )يع داس ماك كاصتخالو ةدادراا ضو زتلاورل نا يباكيصتتا

 فورزا ىنطاؤيلا نا لك عام نيرسالاريمب ةرصملا وصال وج يملا

 نإ طا عاام غلا زنط ذبو ساو ايعتا يال و مالك شل لمذا كا

 لمياساانحالاو يكل دنا يصتقو وصنع فرانك

 0 ذ كوالا ناكو 5 ماذلاو ةولصلا يلع جنم صو مارل اه اولا ماكين :

 00 لفاسلل كا هطانع غل انا نانتش ا و نواس اداطتسم

 مارا مج مالا ر ملا رانت ناسخ طن لاو: تعاود ماللا لا ماهارعرم ذاع

 لءافولاوربلاذ انغام زحام الش ءاثوقربلا معلا كا غياب اورق

 صفد ال ءابحا للا يع ءارع انا للا ص وو بيزائلا نعالصخل اجالل لصح هرب

 ادا

 لاق 3تاكبطلا تلح نينه اظنل وا يلا رعرو يول نسم

 ٌتلرحي مو ةيالاككوحوم اوضنغ 9 رسل الني اظف تاكو م0 تنام نحر ىذ

 ا انخرط دابا كيم ا انجاب م

 م نيبال و مياج 2 لكما نسي درب صاداونب ريان ارلصاو ةياهلا

 قالا نم من اىطع اريك ن6 قب اىعذا اريحا 6 كيلا ل بم ثم صا

مان يؤ ردع ضخ و هيلا ور نكلا ضيا افرض سونام االجلاو دبابملاو
 ” ا

 | اهل يصون سد اوبال انضر يسال لغع ما كرت

 و هيما أ ةداحالا عرضنا ا منو بما جاك ورك ديالا عم لعافرساذد اع

 ب هوكيدرامطايهو ءذابملا نا ةدداررملا نوكق ىلا ههدحا

س يحال هازال نيجي اطو نوجا لوالااغو
 0 ب

 نازمملاوا تلمع امام تاكا : لما يعن صو درو



 لل ثا ١ ي 1

 ادا ريو ىباطيط يلا كركم ينم لل عضاوتم لب ءادعالا ذل ليل دان

 لم يبول حيدر نكاح دادس ا جرام ضاق يزال الخس نينجدملا لخ

 انسخ هرشب حاب ضو باو طش عقيل اضل شي
 ةنطادوا ةرحاطتم» تناك اوس ونا كو ترص هاو ىا تمد كادر انو

 ديا نياك ىذا اكيد وريج رينا ويش كاف مواد بوي د

 ظ )© نمو ىا هاب انيس طا هربلع مدّمم رد نايب اظل وا ثيشستوهنلا نم ىاا بسر 3

 تام هزل عكيدولا جدت حدي لب ثينسلا نم مذيل كذا بيظمت ظ ا
  «وعو مدل يف نيب تاو نا لصاحع ا عاق كاسب توتال عرفا ينطل لظع ١٠ ا

 ابورشم وال كُن ىا هواو ىو دول ريبة اعد مذي ىكي م ارز فلا ميك

 2 حلاوة [يهفرا ىشمو نازكرونلا مدون ىا ري كش دلائل هعديالو

 ميدو غرب قالو نا يل! داو صالإد ونس مدلل بوكت حرم ناسا

 ذاك م بارو لان ل لن سيف زيد نم قدي دحاخ عمل دكت ذا

 ااررض دوا صده دا حوا تينسابزم مديل دوق ناشد متو ع ادع لاق ثيح
 ح0 طع يد تدخلا نعل ومنا نع لدع تالا كرسالدواذعا مناد صدا
 ا فاو يطب مامطلا نصيال ك١ َضازِياَم مسا تعزل انما 2و دة

 ايي 230 ميج عيب كاكا مالا
 ارنب بضتت انو ريحها من لظعا نيم دال مدي الو ريا ليلا نع ةيئطال ور الاو

 ل يكوارلاه .ءابلاج د ارّسعالا مدملا ملام ا صاحم ىاايدشل ضم غيم كا
 ميغ :تننل ايوا ويلا ةرعيز مهما جاهدا يان متمام كب كنيع ند ان اه لاَ دهد .٠ .٠ لل م - 5

 مر ا فرااام لمت نام ماضي بضم الواعد اوركيد ةزدو 4
 و ونا د يكت ددرلال ه دورك وا انع ةزركو كاع 5

 سس - ح - 5 2 --- 1 يس سس سس و جو دحهح دج توم وبس سو جا بر جس يح بح بج ا ا ا وبس و سس



 هعمل لاتضو ىبا:زسسن نم تطتسلم نكد لوصالا ميد
 تانغ دياورلا داك ادلب يتدعد نا نيلاضلا يار لب اهاذإب تمت

 و مضغ ما شرع ل ل قلل هعدحا واج ذاك يللا ةةيرصب لا

 "لني . ذم | ءزيصب مل مب دج ةداملاو فولاظ. ضال ءايشنالا مدس

 ب بول! الجا نم لسنا ه ل ويلاب ابتحف عد ولو ىالبلا_ضنيبال

 يعامل نمولاو إد ماو نسلانخولا دي نكاد لهل دباجبَقَمتي ايطمتنيالو

 ةراضم الالي ستين وا بيج عاى كب مئات كبوت كادت

 بلكواابلك ماع ىإراذاو نما ةاحاو يركملا ض١ نصردالامْضِعج يلا

 اببّسو قره ديلا هوكي دإت ويلا لاحالع بيعديلا عطصوو ناك للا ةئيسهلا نم نكلا

 غيم صولا دنأدأ يراك تقل ةدس عال

 تاي دحوا نين نكب اى 1٠١ دح ل نصنا مكتا عا ثدّشلدإو يار ابإما

 ارا نبا لعب ىلا كب ا تحاب بح دزب رول تدان كيل! 6 ذ نيجي

 لأ معانا طن بضو لصنا نانو ري دمسل ءابلا نقدر كاكد

 داتا لاوقا لرقم اكل مادبا ىطب لا نكلا لصوا ىا كاد وتو خاتلا

 هيكل بف بضعا ذاواعركذ سانضعا ةذراذا تشو يل نمت انتمو

 مياة عود ديلا د مباع ضععا لامعالا الراب سهلا ءزيصن_ذغا
 مسجلا

 دعاني نادلة ماكي لع ضاع دج لش زعذطو عك
 اركان 5 عجطاذاو- ويجسد ؤيصاد معن عاش دوور دف

 اذإ ناك ةياهر يو كيو امنا ذيع هضم و قرطا ىادزلا هوك روعي

١ 

 كحاذت ا
 مدجلا ناكو َه اارججو ناهفاحم طور ءراص كالرب مي تشم ضو ص 5

 راع جول لاقي ناتخا تمالملا وحامل َخناضلام سكن نان لا حاص كاك دبحو



 ذخل) مزح ناينبلا لد كَ ضم ضمج الخ داو منيب مول اكأ سالم ود فاننا

 هلا اولا هزاع ىهضادتن انمدو هالو و اك. حولك تيباددجانبا

 طرا ناك دات رز ندا نحس إلا سهو ىرخرلا ينط دع لسكر طع هاا زينل قالحا
 مسهور ىلا 7 534 خضرا ا هكر بجو ريضعو ءنضراعر مع يلعسا

 كريزلا مطلبا نيس جي صاح هبا جن موا كفو كافل نجمع اد اد

 ' مطب كطاعد دا مالت خارجا لطاوزص كف يضل و ضو ةاالاع

 2 دحام ناشر دانا ىراولا هارام قانياذ متبل! خم ىا ماها دّشمو

 مت 2 ءديضو ديزو بلها تن ضلا م نك يما هايس

 ودب نيج صن ورك : كي يغب : ا حا هج ىاءالابد وداعا |

 بحبو ضيبلا ذهابه يرب شيعي خب بلو را يملا ك١ مزعل بحلم نع

 مد

 ةينماراب ل زرازو ماعلا نم راها طلا لام نم لصيخشد ال ءوللورلا مارعلا ' ظ

 كلارا ب ينرلاه ندصلا بت ةدادز نم نالوا ةدورلا نم كلوالاذ

 انين ميسم اصر هاوس ضو ءاجلام .ا يدها

 لة مبلاب فسؤو باصنلا لد كل غب زي زينا
 داتا هكر وم الا ليو بطم تحل نتخيل هدسب ىترسا غانا ظفل

 3 يب نيرا اثن دج نتككو نتركمو هم ويلاباكخخ كل 1 ظ

 ل تا توم وارعج ماا ادادلاد ةدحولا ايد دب ماوملا كب
 ى سس

 ل هرور يسكر الا ومالا طبو يي فصسر ع” هاطرا نإ ظ ش

 ركن كو كونيك ئاطالل رماد ةاطرا م 2000 تاتي تو

 3 مدر بجو لمفا زوو اعاد نوني َيلصا لاو "1 ”ىرمعال ْ

 سال م! لوس ناس ١ ناك لق مسي واح نع نيضاكب بو نبيع



 ا وكلا و سيشل: طيس لربح ع يبو

 رك عمايل لها م ورد مريام ابق هدو ده داعا ماله رطم)اءا لا بة

 اسس لل مالا( لا دول طب م سما يوب زوما تلاه لذ ىلع

 همو سيولا نيب وح قلاب ذزلا اذ يلا حشو ديا بنلاو توجها هر مشيا ملغ يذلا

 متل هانم: نسا ولا سر تربل لسجن نصي كاك زمونعع لعق

 انمورضا ورث وهن جفال وق منهو م ولام ملا تلزم ميلا

 مس ددعدارصرداَو زايمنو عسب ١ كرص الج نا نع قبل دلاوججإبلا اخ حجت ملا

 اخ دو مدان داما'ماو ءرخالاما خال اعد اء نقع «ذجا» تدب جو

 دولاب (ضاذا نك مكر لع سالصطلا دوو سمح يتو حصة هو علا

 د ملة نييصب نك ؟هيشر شل تارشساما تان هيلع همز نر شيفاعا طول طخ جلا

 دو واولاد تنكو انما, سات ةوكتللا بو شل لاغعالا ياهلا يصب قو

 فوذحل ءادّتمر خداع لاب نينا لكأ كق كالا عداد ارينا تظناذإ

1 1 0071 
 رسوما لم داوصتيع مدح اعذلاوجو تدب كا يب لكأ لحم لات

 27 نياق و كر و شات نككادع كلو يلدريم خا قينض ذيك

 كو دكر | وصاوم حي ناوا يلح اوس مسالا دام العد كا

 7 ليدوا حمام زان العز اهاو كوالا ل اوان ناينممرذ لكاوا نجا

 ك هكا اناينفضد ب ءرط دوك احا يع نيبال النو ناك مل عر يلع سا اصر ينيع

 واود الط نو ززكلا دم دع جملا خس هرم عرعر ظالا وهو: تبخل ب

 هنع_ككؤب معي إنت دحد يعمد هبت “٠ 000 عاطل ليقود

تىأز 5 د( مس ديل رج ثيراحلا نس ادبع نركب ةرمللا اهاديربع
 رم 



 4 ع طوس امبتعا مسك و يلع داطص رمال وسب نم امسك ادح ١. تارام لاق

 ا اصالا لصاوتمرنا نم حفام داايافهتبتك اياد ىلا اس

 ”ىذلا ئملا هال ثحيرضو درب نجا رهو مارشلا اجور ضمل ريعان الوم لضاملا

 صالصللا فولازتتم انعم وسر ءدص ص هك ها ثنرالاذ حام دانمتسا
 ْ رسال كر يعد مصرتح ة رين لاذع هكا ا و ذا ١لعيدع

 ْ 5 اذيمسم هركذ كلا: لاف واد نمىبالخ در ءاماع انا صارخ يسمن ملا ليقد6

 لك (كوعوب رتبت سيرك ىلا اسخن اذغ نشد تياخ ماطلع مالا

 لوف خذا مم دز كذا ول ةرميكشو صرصطلا طر ماع دمدحا لانا وهام

 يبادب كوع وعنا متسبن كر (ضوهندلؤ اسمان دل كاع قيزمللا

 بح ووو ىو ئينارم اننا ءافخا كيبتمال ك(ذ عمو

 كاراصاحو مهنا للا اوما سبر 8 ةرعالبو ربانطاب نارصالا

 5 دع! ديبالا اتا ينيكلا نم ننزل هال تسبت ترك نان هاطان الصاد
5-0-0 
*- 

- 

 ا دوأ احلا عياد حن 14 نأ لئكوعو مالديرشت هرم اضطر التل اخ ى ّى

 رج ىلإ لاق ام مداخل ان يو خدك: دام يتوب السما تحب يحج
 يا موف حوت مافي داموا ماواكوا فد هايس بسم

 فانيقا رض وادع فيل اسلم الو ديرو هيزيسوسوماملا خم تحج باسل

 دلك نع دعم ب نيالا ند حولا اطال يييسلا زحل ضي هوك هوارضب
 نب 50 65-59 وا 2-0-6 5

 تلمسه لاذ رسب دسم ممم

 | اس مب ووو سسبوج ْ

38 
 رزئصلاب ثركو ,ىفاي تفي راع" ثنا سؤ تالا



 700 يع عزصلاب د دد 20 ب نض هوك يدل هي - دءاناانت 27

 كدا ضع زاد عمدا يزاول رواج عا ملعال حا ا 0

 ويم ايياعا و كوالا زي الخ انج دوما لخ لوط يهد نينه ملا + اصح نم ىارانلا

 م نزلا ديرتي ناين اضيا والاد ل ضال

 قرب نجلا لري لو اوزيضالطج يو جراشملاة رتل نينمق اولا نينمتدملا

 ىا : ط .٠ 3-5 .٠

 الجلاب ضر راذلا نه مطب م ذجملا لخدي لج دل وار صاح و نجلا لدي دوا
 نا : 100 ١

 3 نيبنذلا نم لوالد رص 0! كوالا لعرللانايب هوك نا يخرَتملا عيب
 20 نوكد نأ ليتك ح مال اررع نجلا انا الط ا طعنا لدي نع

 دم زب ليد زا ها ريالا ىكرانلا هم زج يدزح دابا خدي ليد خاوصو
 وق د: د م أ 3

 ا ادوات وهلا ها طواف انعدم قالادوعسبا ثدح غلاك ندا وح

 م ذأ املا اواعوانع كزمرلا ياهدؤ هاطعزو الاوطان حيد لال ْ

 "لأ قو ردو ثددح نم هرخنو لسم هاه كيصزدا ذل ءزجلا لدي لدا

 رجلا شيد ل جدال كاسم ممتاكْت لان زد واط اب اضيا نال هزحلع

 هرم( ان 5 نمل رها ومش ىا 222 معاماو ساتر اننا خدم هأاغ نع
 د

 امص 1 _ دج 3
 7 أ داصلل يربو رامص ل جلا اعاعأ هيلع ضعلا نما اد_ك< ل صو

 اعاد ديلا جل ع ارعاظلاوزم لإ تملا هد لا رمي صب خدي

 طخرا تذاكر نط عه ا ةزاظف ا وضعا ءاج لع لج فطع اق حرب اواؤ

 3 ىون اك نعاوثيبنوا نوعا كك اضل تامل ضيق حاذح دا لتي

 هيلا كلل ىارجزت دربك 1001111 1 1 ز ]7

 مسملا نم زرانلا نقولا ذ انك مين لمشلاها كتملا ما تلمسئااتيف



 000-- ينرللا نم ىااذكو بنرلا نم احا انك عا تلاد مويلاو وبها ورمشلا
 9 ااا ادىا قاد قاتشمالا ىم قشر عكا نع ةدصيت# هم دكت ف طري

3 

 4 نا ىو الاخ ةرزوصلاد نحو ]م 00 نع 5١١ هرابك نع

 1 اص ولظم دوك وا تعاط ةدكتو ارت ا 2 ال تي رس اكان كم هرطعالامف

 عضوم د احا[ حا حادا ماد زدد ىلا ا: لاهلك نوفي كويلو تئاص

 دب ةج اص مكر ؤعي دا لص ضال وسو تيار تضر ذوو كلت لاجل تنبح وع زيولا

 كحضال ا تتدا عبو كاوا ناتسالا عنادا الا هزجاون ترظدعا

 4 يف تح ىؤلارب اميل ناهكمزدا لوالا دالاو كانسالاصضا اب ارت الا ذكلاد

 دار نار ضرحولاذ اوال هديرا نكادرٍش اوضة نصوؤ 20

 ماب يالا دا كو كرعلا نع هزحاوهرويظ دامي كارع نصر[ خرم نابع

 يالا تلاا انس المضارع نجار ومالا خيو كنس الاز ادلب ذجاؤنلا

 ” انع زيكو ةأضا م جرا ابوي تكا ورنا عنو ىلا كضالاو

 دال ىذا نين وا هزج يود ينبلا جالا تنيالنالوتملا رضع
 سرحا اها نصح - هم دا ثيد دح كسك دل يصح ةادد نايس هانالا١

 نوووبمل اممم سيب سس ع

 هكزراحويا ّس 227 نيب 5 2 ةدداداتكد حول ف 00000 عينع ْ

 1 مسج و نجا عالق ليلا ىاممادبعع بور

 0 ف د ةصاخلا الاخ سزعتما» دارلا

 سالب دز نام نم زم امد ىوكي نا نيكي هانيتسالاا ل حاحا

 ويعالج بوند لاو نملافن سا كطسا ذم نم بولا ةتبلا
 هدد ا زواموب نيميراب مسك يعسااص لات واق كساورجالف
 ىلع نع هاهر نيطككذ ىدحا د .دارقر هدرا لمتنا ماعم ةءابنكس

 ا



 متستالاعا كنار يكل لال دل غانا هس فذلاَذا كساوتن تف كا فادالورث

 قتلا كيدحلا م ذا ةقاملا يتلا ءناورلاغا باطلا ضب اك
 - هم مسب

 ارب ليمصسا تع ة دش ارانتدحو وست هدام انتدح ينم باد ١ [١  ريطع

 الو يي نحس اك :انعرلاخ

 2 صم طيو الا نمضلاب طبت مسالا نيلمملا ن نم لكب قلعتح سان دمار

 .ةراكدل مسنلا جوّرماو قبال ني ثيدحلا اخ الو ملوفذع ميم نإ ساوم

 و ولة تح نمكلا جوالغ زمصج ةروصرد نكد ىلا ٍاورطم هارزادا داو درك

 ب للا نيدانحاشت .:.- قلم اع مالا هذه فسد تح ساعي

 وغلا كا ةدحوم_كك لم مريخ ةديبع نع ميك نع_ذلاغالا نع ةيوامعوبا

 اه وس انا نوكسو يدا زيت

 آنلالصاخ) فعالزا لس رييعرما لص ان ص للة لاق دوه نب تادبع

 ساو وج يعملان سلا ضمد طيور تلا كبوصتطاج وح نينا اصعب وا

 ا -
 اور ظوردّصلا فاشا عم تسال غلا ضيلاوانحااد ىا قاع ظنل ا

 ها نيّتكلاو ا نيلجلاو ديلا اغرشملا عد ةرميدلا وكس ىلا يب ًادبح

 دب هات ضي وااايد دارده اعدحا نا نيياورلا نب ءانتالو ىقلا

 0 ىا لخديل ىا ىا بع لاق- -:11لخداف بهدا ىأ د 1

 مكلف ماذا ىا كنانلااووتحا د ىلا يؤ الريل ضيفو اهلي نك

 وثيق عا ومي دلو ولا ع عا جيف ل نم تي

 ىدلا امرا نادل لامشل ال ىهنشانب نتا دام هدمسوا ع ويجر ببي

 غتنك لا كيزبكالريذ تنا ىذللاذعركمز ىرتتازيطاواينروا 2 عيت



 م يم - مي ست بدول
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 هد داو ىثصرلا ليببس طع انج نير درا صايد كاهتسلا مناد يشعل

 انعرلاما غرر ص ليدل بلعنج جل كر وصل اورو رك دورا نس دفان احل
 هن لاح ند رج ص ريزح تري هباذل الور ل لال اطبلاذص ذنيسدكت مدراس ىسح ٍ 1 1

 أ ب

 اتا 20109039 ند 2100 ”ةقلانم 1 م لال لا دعم اك

 لايف دوت وكس تحال نك مم لوس و 6

 ىاذ راد ارامل تكا عوض نص نشط و ولو ىنج, الك م 4 د

 طوعا كر الات كرفان ةريكك كما ريك كس اجب يما عع

 2 تفاح ياس و هيفا غأ نقشات دوسي َءداعلا قي ا

 دو قيطرادبا قاف ليوالا اغا قل جريت او ىاايندلا نامضا و ل ١
 رايس

 ظ . و ا ْ

 سم يو باكو مسا عا زي ارض ابا جس د الا طاسم عون الز داو كيلي -

 آ رضوا ابطا 0 او ةرعأ المال نك نتياوراعو ةدحولاواملاثدب |
 رأيا فيد ل5 يالصا هلل عطش زعبل بق تيتا واب كك ْ

 امال ءازهت ضل وابل زيصت عدو لبق نزلا اجساد تاو يف والو ظ
 مالا نإ خان نت ويسخ نان نآداب ىرح زكر درو: مؤجل غشا ١

 مسدد جس رم ]د هو لاك ة صايم ده ىارلا بي دروام ظ

 7 اكن يضاذادانماوزيت نا لاق رن ماو .ى نم المر يلع افك لج فعلا ٍ

 ظ مده مزج ب ويب جيحد نالاغ نانو هوزيض
 هاما درعا و ىلا ؤامالغ هرزثع درو الام ناك بو كاب زينك 2-6
 ين 1 ا وحك
 هس لاب دّيلاو ناد دوتيامزاطنب اورهفانوكب دويل متللاذع د

 تاون هزار نفط هلة فرتفا مس
 فوارتملا ليلا يملا اذا ىاحرلا محال ايظما ملاكا لاطاداعا ىذا

 | ملا

 مهاماع
/ 

 ب رجوو دا“. و هجوم

 يجيب ب سس



 اكرام ظن و :داؤحا درراص | ةدداخ و زدامز لها ةبطاخ خت داعْضتعْم ند اتنع

 ماويب |ناللا جبس نم دص يحول عدلا غل مزايا ضن طبر ضي جل نيم لق يع

 تأ ززا طعن مارشلا لعامادعو كلنا د تنا ام ييراناو اع دبعتا
 تر

 نود"

 7 ىادق لاَمِششوُف روما مك كلل تصدحأو نامل ادب ,نطالا 1

 2 لازاوهو زجانلا ف ةدجاو تدب جد )ىو دعس سدو تار
 2 ملط 5 ا ا

 طم ف قلاانح كتم بانا ليلا عاف ابل ضال عاق هروب تلاع

 دف 9039207 رف 3277 40223: 215 ك2 د 1 1-1 07 -

 ا 22ياذ ناأنسا وا ءادباد هطصو صلال دج لج 6ك ريلعر ا
 ملص

 اح ريح نيس و ابواب ضصوو هدرز نب /ييضلا غزا بلا دال ناكل نب عك يلع سا
 رمخلا 7 83 8 .٠

 تلمح عسدو سجال تح دمحم 4 يدق دع .دانرع حضطا حاده صفر كه نانماناضيوأ سب دحاولا نا

 مل 3 : عرفا“ ومع . توج م
 اهلاب ممصمو هذجاؤف ترد رح هادف كم ىلسلا ضعب نومك زلابلار تمل ىراملا

 ا - : 7-07 . ٠
 .ةياغؤادج (ْصلا بنام لوادر يزف طلاب رانا ءارواس ءاربا خ سيئا (ضلا

 جد هج صمم كد عوم  موتح ج76

  مولملا ةديزرورلا جدبلا ودا يبلاواسكا مولع لعوتو نضدملا نسر ابن نيل
 دكا ئزظي لا !داورلا ور ملاسايالا غم ذيب دلو زار اهفع مالك ةريجتو ةيبرلا

 الصخور ءالبلا ليس يولد زايد بمحل هاب هناجر نطالابو طيز ىلا

 انور كو 5 ثيح كرم برا و دلال و ةونلادوبظ ع ةشينملا.طاصنل ا يمنم

 دعانا برايت فلام اكحال عزا اطار جوبج لهل ءانجو يطع قام

 ”ملازؤشال ا رسم اسمو راش نم ضاطيو لولا ريلعتينباس مورو ذللا

 اهل غانم امتي و اوطاتحاو مع اكملت نبدلات شالا ارامل لو مرير قونوملا

ذلا ارغا غنم عري كاك( لَه ييداو ينو صفا نددت
 مامزعو تاقرك

77 0 1 : 
 انما يي نردلا كرش راوي الاه يملا هدبلا نم ميال شولانا سلع نيطملا اهعلا

 نم 1 تل هشام كا
 صلخ  ابجيإ ير دس هزي امك دو مجدد اوبس مع رجلا ىسداتنعالاضذ 2



 ا

 م جرااتادزب مهاؤرلاهتضاهقم اع يرالا

 يم نا كى نأ دارا مومو نم درامز داك د 5 ب لد كراك اوابمضو دارا ْ

 كيالي داك هدضا م(يهما ىدح ىذلاكم د حبال اكسل :

 10 مي لاو ىضبممل ١ما نيرم الادحا ترلاو يالا غاز اذعغ لم

 )00 اسوس ٍْ

عسمو يف .٠ ..>: معاند سما مسا واطوحا لوالاو
 1 اواانثدح دحدر

 كاوا تتوسل سوم ْ

 اناكعم مر يلع ددا الص زيلا نع كلا دللهن اًيلع كانرلخ جيد و ىلا لاو سا

 ملت ارعالظلا نال ثخخرضو تاق تروا اكوام كوع نيت درسا
 , هك ' .

 اهداوبكرا لوو مرو عم ىبتشم بجو دعا مركب لص ريع يلا سك يع مسارص
5 

2 2 

 طعاوو: تل هدوبكج ام ماضالاو كلذلا نم مل لم اتدلوق نم ة خوض ديالا

 لاداعو طاعة سس عا عديد د ديالا يلعبوا عيرتض ادركت عددوبلخ

 ةظونا اد ارسم هفعا كا - يهم انايواملا

 اناا يا نين رع سمول

 كر نبا لاو نومجاداعا هك هرجاو داو وا دقو كاضخوا هءاورركح ا

 ريق هصملا عوق هدب مجالا كاييفد فلل راب كوه بسس دارا هال هركذ بي

 تدق ناين تاك عميل قم ريح + يخول ةذلا سرق اواهيسا ظ
 تل

 6 أورّوسلا مىدل خالو شال رمل كوالاوا زمننا يظمتير تس ورك بوح تاو

 ءادركلا

 ا يس وريح يراها

 امم و



 ا طاداسشسا تدان رتانصغ ملظمتلا ركل ذاته رشا بتلظملاو

 ترآ زانت عبس ندا برنت كيلا 6ا كك يسن دلال ءالعتس الاه دللحلا

 0071 هلا ةطخو انجلو ماضالإ تت ذيطوب مادتلا مدمج ىف

 كا كو رزيككد ها ماخا خورصتتب ضاتعالل امش ريزخ تالا بؤلدلاززيال

 بلأعا لاتض كا غيج يت هزيل د يو صال نع دز اك ىأ كتف اع

 دا اال كلا نم لتس الل كامل الا ليش نعزنا جدر( سوا نه مدد

 يتلا ىلا ل هديب مي ل ترا ّنرنع كوول زلال اب نم
 ىأ سمنصا ع نص كر يلعما لص ضل دسك تيارا ىأ لا يضل مادا

 كِل ىإ وبل يرد ها او سالو مراد كد يسعا صلصه دان وش

 ادم د بضا ا ا س س س  س ي بلعب
 | ” لوو كر بزل د لاق لعلاط نم لاح حن 2و دل زوعا طر لاكش دا هديع نم

 اطعم هدحورملاب تت تبْشع ةرعرانصم ديل نراها هياحاوجلا كالرو

 موادها مككقورت برس د د ْض ءاجزخواولا نع وشلل قعانلا سال زعخو

 اح ةرطم دق رت لد وكلن الخ ةددّسهوا ةرعاظ ده نس تبنللا خاشلا غسدباذ

 | عادضا اذاعي وكواحلب لصاجو ا اطداغرغ يؤذي سدو نطل زن حك
 6-2 نرعاظلا عد ءريغدحا زينلا ضجه بوسي نا

 تن ل دن ملين ختم نأ جدام نطل » ارك عج ترم الكال مع لعرسا طعما

 تاودج جيرات ىةدانع برلالا عجارلا ءريض نع ميا لاحوا يف
 ا

 1 ريا هات خمتس ادا تمر ضيائارما توؤو د ديلا ماظمتشا ع ةرابع

 س الج هو [ قريع الص سالو وزو
 ىاسا لامن برلا نفاد يلع

ا رنتي امص ىسيل بدرا بي لانني لد بلا هاع نا لان تناو
 ها جهل

 ةيغرم تاو كر

ىلا نم رداهج هيلع لا ناكال نمي
تسكمو ترا وهو رتياشرب ددرا نا

 ارز



 اًنورتحا بجولا يلع سال نا مزعل ضيم وعد املا بعل باوثلا ليز

 يولد يقرون هذ هرشمو صوب فارجو سا كاك ذك:

 ده | ثودلاع 1م قت اذ ىككرل نَعدَم ناكآد

 ف.

 ا اعرجرلا صادر تا نبا ىا 0-0-0000

 لاًقلاق نيم اتلاؤر ةوكت اص ةركذ فاسو جرا تستلم هززيو اعرخرلا ةشو

 2 1-2-1 »و قرم عج اوتو اهيدق لاما ةرشمملا قس ادحاورج هل
 امس

 تباري عما ردت و يزج أاسك رددا ليس ثيم سمت فر نم لولأناو
 دي

 الا: داملع# هرزكب وع ندللا اراوسا لويز مكب ة دنا ولا لسكر دع اد

 ماع اكمل 2 ناو هرصاملا و جافا دام كراع ىا هاك هنجاو. 75-0 حس

 فيكم املواد سل اعل تلقت ناو بتواجدك لا كوالا د توسل ىبديط نب د
 دس سب : يع

 هام اعوادعس الة موج! ذ غر[ داك اح ىا لك ىا هك نتتك جت شو |

 دس الح كد يبس هرج زجل اريج مالك لخط داك دك 3

 ريع هاري لاكش اضم اه غال ال شيلا ناك ذاآيماددع ادد عسياكو ىلا

 2 اا بو ا و تاطرت جما 2100

 هت د لكذع مس ماكس از هوب ناكو د تال انوش مت انتلالا قيم نا

 0 اناس انيمي رشي عا ىلا باكو اذ انك لمني ىا 1و 1 وكذملا لجلا ناكو

 "د كلف 53 ةراتساللا نيب نانيتشوعو ملا نعادذح ا

 ريغ اع دلاطتو رو ضال ميج وح ةدابع لّيملا حسبي بولا ديار حاص الو دود
 ظ اثيهإب ناتو رشم ىا الجو كة ع هزخا ىا هدب لفل عش ناشد مالكا

 هوفر ىا بدين خاف و يلق ىا هدد لغ ءالاب لاّذاد من تاموا ىا ةءاطوامم»

 لاك

 2-23 مم

 > رجح حدي

7 
3 



 لامع يَ نا هرعت اد وكما هذهاع 5 بلك راشا ىا ىتلاب لاق

 معلا لصد ا اوس : انجل بماي انام ىاركراكذ دودو لكد زجل ده نع

 ظ 0 درج قيوم زف طم تم ىلإ ورب ص الانو لىريلع

 عاد للا ىايداهف تببج نشكل انتماء سهم .وهرعاع# هاف

 يورو هوك رطب" ط جمد امد بيجر رظف شلع

 سوما دا

 هسا لتسلم اىأرنم هتمبج عا ةذعدمتت لد ذايب ل ىااطخالا زعتر

 هارماع مالك توج زق د ص 7 ضويملا دج دداملا تطضويوخ مال ارق نع هواش

 انه مارلاة صالح اذه تيبج هرمهرل ومن دبي ىا صف اسما 32006 ع

 58 ان لاتعمل هس لاه نيمسلا هيب محد نحل اع مالا

 لضم ام صاع نازك اد طنجاطخا ديالا قو لاق ثيح

 000 ماد[ أ طحاو ادا طخبقم ىاأطخا

 مولسملا رص لع لنج اذ لو اذع تفرتلا داماك بأ طخ ابا يصل مذ
 1” ا 7 1

 تاس اامكضاضللا نذخاع لمجال نم َكآرثم تم ءرلا هرج دلت مل ىا لمت الا نم

 ااءاؤن لادم نوكيا ناوكي هيلا ءنيصاخأ ميد سلا خيو رد هيج اي رح ب

 عاصم ذر احكااطنحالا نيت دوك م . لما مرص اعامجمخ تدك كان دوخو

 داو يشعرالملا هيبد الحرمان كا ذ حو ةرملا
 طخس

 كا بلم اهددكدلا جلا نم ةيمرلا هذه ذوقي ل ازيد يلدا سم انح

 ا اعلم ا
 اهضزي- ةةانهاتاانس تيار

اشد ضدها كاماكلا
تا 15دك ة نارا بلا ر

 ظ 

شم ناش اوابضبه غدا طبح الدوا فز ضع كو
 ها



 ةداشسال اهنا نم سيم ملا غالب وصرنا رهاظلا تاق ًءابلاج كدمن همام هانم

 ”دددح 0000 دصزيلا (ضف هانا ورانا فدونو طلاب وصلا وجد

 تانها: ان تنال هداج نو ادا هايابع حنش نم ىأ هذا

 م اعادصق ريدان رمل ةدوع نشك ةيوع ناشككا ماك لحل يدع
 اكاارلا 15 2 5 2 .تمب#

 ذل ا كسوة ظو ر ع وعزت هآد تتفديضخم هولك
 همر مماعدا دعس الة كرب لع دا لص بلا هى اوه كسا ى نه راع نع

 ةهوعر تو نع( ىا كرسالة لاب تان لالا طخيويح همس لمد ماك
 و نا دفا ا

 اسد طا افا نع هارضو رشا لماتريف د لم انك اشكل ئغاف

 دعس نايا زو كحال يرتاح مداكك هدم سيدنا ذ ةموعلا نكن ماضي ل
 نعر يلع بترياج ادور سيزعارالهاناح ولا لتملا نم مكر لع ساا هددمج 0 ا فلا

 هيلع لص ربا نيب لبا كك وخد مالسالا وتو كياادذ ابدا وزمكاران
 اطعذاو دوت لات ناجل »ديد ىلا ةداشسل اولا د كان ضن داع حسو

 م مهضب مز الار بتي اكلصملا ةدوع خش نم كح مى لعرشا

 ف دلك دعس ومش نم ىسي رتدوع نشكو اتت ىا للا هرلم نادك
 11711 مامزعصؤ 1 سجس ا اوّصلإم معاسا

 جزم ضدي ءاعدلا لريال ينس كولو اةداج كمي م
 اي

 اياد مجراه ص ا هردصع هنو مدلك الامد طلاب جالس 2

 ص 7-00 انت ديس امضباحازم ام واجو نك رع تيرا 3

 0 راسو دار الانح دارا ع ملا هريشاو لرطلا 20 ندا

 هينا ةحط جر اكد ,ي را يلا يلازم وجر انملا تادددصم ا
 : نبا ثدح صرمعاح2 1 ىلا مزاح يرانا كت اراغ الالة مس



 درج ءانسا اكرزرلا شمالة صولا لم نمالا رها سبءْثي دحادع اد

 د مسا ثيل نوح برايل و نجل نوكج ل دبع ادن بل هب دان هاد

 مفعل هنأ يلد يسند دنس ادعو دبس ىلا نع ركع اندر توبا 524

 ماحد لوطا دادلع نكون وروم وم ذ اكدر ريح ل خذحإ ف ص نمو نكاد

 ء تدوم مواد طاوام كرلا وهز عونمملا مزمل ها معا ىدويلا "يل

 هاد تافوالا نمبك و لد د كا دلا- اتاممغيركتلاهرسارك نعم ملا يفد

 0 هره سمانا الاد دداج ا طتسيو داّمحا ا بحويو ءاريالا

ايصل ةررزلا اعررمم مى معسالصسال سناك ىزلا
 ف طاطا ىو ,رم

يا شان انعم عاف يسم نصه هنا اوم
 عا دصحرلا واشحالا لم

 ديشيس يي ا اا
 هب سنا هنخ وحال ضاع نروح دا ساونا دح ناني

 طخ

الم يانا كيمو لاذلا من ياللا لاا
 ينتلاوىضلا 

 لعش .الارطرما ىلح نعود كذالا ساخن يسلا نافل نانا اهتسالا نىح

 لكرلعردااص داباع دملج لولا ذه د بق هدذمي م خجلا جو
 نيو

 يد تبرم ”أرمص ناككما نالرحاظلا يح اوهو خت كما سن نار ارّمالحا

و عييذسس رع هرعاريص وكر معد حاز تمحو انهاو تنم
 حازم قداح

 اردنا نينسص نبا وهو عيزرلا هج ديبخ سوو عضارامصلا
 ا سان

 اس ديس اخ دو سرتع> قبب ربكم ذحا

 وما كدر دو ملح : لسا كب جوال ضنا يلا كار

 اك ناارزعو هدد :دادايؤنصلاا هراّمحا ىدلا وح نشد ده ربكذ وج جو

ىو هدانا لالا اشسا نوكيحأ كير اوصلاب معا
 1 ئةم 

 وكس
 كا ةماساوا لاه دوج لد تيد ريس ضمه عباشلاةو دما زق ا

 «ب



 0 مساج د جا 2

 ك1 0 نيببسسس 5-5 ٠ ' معمصح

 2س نم محارم ىا دحراكي نيد >الا اجه نوب مسعر دع ردا لص دمى نا دن
 2 ع 3 1 5 4

 تالنواش ادحاوحو ءرجلا ةداداو لكلا ىالطا رابغ تندرا ةداداو هدأ

 هاني سالو قربا كيو نايا ص وكس دوض سو هانا صرخ رحب يشرف . 3 1 2 ااا ىو - . - 35
 دنا ا 1

 مجد دماح سار ءاهسسد١ بإطارجو م ةبعأدملا الغ ثيرىلا لج اك والا رعا تا انا

 | رصخا نيييدوطرْي ذا دوك محا عيرخ الادب ى مخ وحوا كاان اذار اولا يعمل سسيبل
 ل 52500 ع هسا 5-1

 دارك ايو ىلا باء يلد ءاضأ ثنو رج معاسمام نيس ويعم وا

 ديكر ذرب ملوح دي ناو بلال نع ةبعموع ع داشدح ءايئا د يرغتو
 الا نما نمر. طار حأ ملك يلعرما اصلا كاك لة لكلام ب ىنل نع 5 : : هل ل ب وكس سس سس

 00 عديم و - >2 لج لس رزضلإد 2 2 حا نسال نس غ ءانطل نيا فش ماللا قضيادل

 جر عجزعنلا صد هج يزني هزد مر يخول خيي هلع الا ةعييصب لضاح 00 وتب نا ا الزول هيدراو كرا موب د7

 رامنللا زصرمصلا يح لة هر ومصملا مح يقرا و مصعب س و طوع
 ا 9 : : ا

 انس كراع! ليصل حاجؤيو لبلبلا طيري هند دلل لمعالي و ىس| لارج

 مج _ىلد ناكر يمت تامده و ىرد١ اكر انف دير نيرو ام رع هاك : يح ثلث امو و رنا اكراصمالا لبس دير ب لط هوياق سال

 مماطلة شا ذو طا خيريبطت ردو ل طرا ضرس رام كه يعم اص

 م ىلا

 ١ | لعا ا طا صوانطلاخد ورياح كد ولاا فانع تومي نطل توميال

 اكيإل خل ل ضراعرو لَم ايدك ,يلامم -امارحا نا جام جانا حملا قيل

 لاقد ورز لمذا دع لانا حو رصم بعاد درا جيك نعام رلطلا نا ا

 اهبرصخا حو صب نارا جددصي حرض رن لا بجبل للا ارلا

 تداول لا ذادقو صوب نضام عيال يني نا نال شا
1011 

 قكد ١ ٍمصالغ نير ماو كأم ضو ايا و16 هلع ردا لص يلا ها فيدحلا

 - هواديرشتب
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 تاجر دي نا نكي دذحل دال اريو مط طوال الضر ولاد زيد يو هو يبرذتب

 اذكرو نكد رك ةرسلا وينك تموج قبلا ف هسدبض كدا يعدو
 ارجو دوف انع زك دز هاجد يخبل دينكك اديب لج كيحاطد
 لا ا نم ركع هوكي هاد لك يدعهاالطك السك ا تلالع يكس ادتبلا ندكك نا

 نيكو نوم زا ء اكلي نلع ىو يملا تاعام تيكا مس ١ نكلعو يدك نكت |

 جئنا فيس الايمان ىو يد

 0 ذوعا غلا مهلا بم مكر دعها ص "ريما ادناه كن عل معن كو ه١ املا

 م جرا ءالوح سعت اذ ةوعد صو ميشال لغو محي "ابلقو مننيال
 ” نم صتملا نال اخ اباه خيال يانغ رشم كاان ثد ىلإ ضم ثلا مالك

 ضو اس ضاهر متسدس دس هود د هوانا ١ نم ظطللاَستْيح رمتيتحال واطلاع رلظعتلا

 0060 يبالةاذح راكتلا خراصال او ةوزبلاو ةوالارّسك

0 

 ص ل هاو نالذ جلد زصلائيكمز وخلا ع زشللا دن جو ايل شيميدا

 مساند الوويؤصم١ ردا مررت ال لضنعلا جباراب نعزحا عاف دنا مجدد داليالا

 3 عب عج سيل صنع اج راش ىلإ وسد

 كر ممم جب عقدنين مودال دي وازع فراش مع طاروشد

 بت 1 كاؤل جاتخيالوامزاج جراما مدام نيا حاصلا يار ادا بوكو

ا 2 فرامتم ماعدا مل دف عاتلاز كالو تءاش !هاشالا عير ش
 نعال ل

 كلان دبه” ك ارب ثيددحح صحا عب اولا ةساوتسلا نري صلع شرخ

 - نحا مى يع سالصسال هس وكالة نا ٠ لت ا هع نيبشلا كورا

عرما طص يلا لخض حافر بعام ضد ناكوريع اللاتي خا لأ ناو
 ملع

 ف 53 يسرع 0 .٠
 ردا اه

دلاتح هطن تاماولاث راس امراض اندزع هاذ
 هد طيور نضامرعايلا ا

 لدا



ع اجاالة هادو ءاحازا غقفريزعسا دحر هال وس نهمممل
 ْش ادعزنللا لمصاع 

 2 نادم ع نردد انتلل لنصل ٍجابإب ص ناكذدامسدو

 ءأ ى 5 5-6 0 1

 ١ كوي نا. دالحاو قد ع دالك زاد انى سل الدير بح الراب علما

 ل ها ريججو جيو ىلا طر رطعت ديد عن لو مرض هرج ةرس ةدابعريص
 . 2 5 5 .٠ ٠١

 ال

 اتأط هوكشررصق هر حلاص علا ءريطوت برب شعلان دول ؤصد اباد رد رادع

 "- ٠ ب ص ى< : 1 :

 1 ديكو معارا ساو يلا دنع دولا غ نراقللا وحاك ءِرط رجا كاملا

 دكاطلا ني غرور طل يصلان قو ضلعي ها ىشابال تلا بدل ثيو

 امتساناوجيف واوا فردي ال طا لعاداج شو >ر طلاب ىاآ ب ميصلا كا بليل د
 مليت

 طلاب لاا نم وزمجررككا كادييدر وصلا يسال ورتللا قط داورطصلا
 اذالح .٠ .٠ ١ ا . 6

 دوج بح ذم حام دع دس دااررص: اور لص لمع يصلا تبا نم درو

 00 لصالا ىالخداب عقدي دقوا جدا ديصام ناكذد اوي نا مد كك رنه دد

 اعونباب مون ىاَويطس قايم تن مار اسف
 0 ل هب بلي تشد تيلي خد هدام
 كفاه ز وعملا واول ةماعلا لص
 ياما ريدوززنلا توب لعدم ىناك لك ريع رسال داذ_ط جا صو ايذيلا نع

 مصرع ءرداؤص زيلاىح قاموا 7 ملام باعرل حاداو نديطالا

 هاذ وعش! رضو كرس ل5 ءايمصالا الحا مداكم صدا مضل ارياعر كاد

 ا كتررصفلا_ ضلع ىذا يبنجا أما تيبغ لحل لدي

 نم اه دوبسووب دمت اخو اتلطم ةألاركذ ثرالاو حب ع طاش بيع

 ره طر مداطو جو !بزب ١ ثيرحلااكهاد نا عيابمم ةولحلا تبترل نبا
8 1[ 0007 

 اصتخالاب لوول بوم زيعريدب عه دحر صح دسم [ نوف عدا عج صداح



 اغ نماولوانلخالدانلسال 0 يغاعا يزجالا عم ةددحلا ةءصذا

 للّقدقو 055 ماو ةدحاظاو رعررلا عا ضسب انش اعاد ةنتفلا ضن

 0 لجاح ودعا ار لاوكمبلا ىلا مح ليحرلا ناكول نيدراملا صعب

 جلل ذع جينبملاءلملا تن اكول ان الطالع تن دوو عر شمل ماكتحالا هدأ مبسم

 20 7 اهيكو ام تاكو دبراؤلا ارسل بحرا كرا ابي هد . يجوع ظ

 لانعدام ةرتحا دار كذا داتا ندر مان يض د ةيطلانا كبار ب
 كك نافل( اخ دا > عاد طلغ هو ركم ئالتج كابم دل اديص فار نخب

 ايطصا !, 5 2900
 "نم طوارد هدايطصا لامحا يلو مرطاذ ديطصاشا ٍتدحلاو. نبا كاربطلا

 يور حاظب لرسم ا لثَملا كذ ثيل ادا دعا دو نع عياخاذح لق جيداخ
 تا اهجداخب يصر لاح ماو لصال اد لابو ديطص ! امتد كنيددملا ثديصلا

 دما ودرس نامكيذ عزوف تح مطاديص صر اص ضمد او ملا عاخ خا

 ذا لا يم ناجم اوف يضل ذيحرنلا عرشسؤ نسل
 "دع مرئاوعلا طعوا زرعسا كرزواصلا ناكإع ليلة اوبك بص

 ساق رز لا نيا ص ضبا معا دو در وق لل ىوزبلا ناذ

 دوبي نأ رو را ملا نومك ري عركلا لدم ج يسارع لشد طاري لا عرشس

 يصل مف  ييماةنتنلا زذالخ لصرلا نحال ةيبزجا ءرم رذو لخدي اها لجل

 داوحيطو ميذابمو كيتملاو ل يذلا ضيعت م هاشم داس ريلع د ركام عم_رلولا

 : . 1 . ٠ 9 ا

 هاهم ىرعا جو اوخ ندم ول مدام لكبح نكد ةييزمجا ءارعا بد تيب لوزحد
 ١ ل 0-000

 اهم ناكناو فيو ااه« لبجرلا هولحت مع الا دام, دحاو ا بريش نات

 ناش انوا يض انك ماع عراد دال ثرحلا نم عبار ضوئي زو تبالغ

 ١ - تا ى.- ب 3 000 ١

 قفل



 - ل ل خل و 7

 عا هونح لسكر لعرب م وحد ميال كك تيباز دك ىلا م١ تارعاظلا م

 خياناوهوا ماكنا ل عصا جاما زيدل هجديز نعرصم دصاوضح |
 )أ
 م ضناوجذ نت ثحو هارت ومما ةاماروضح ءاوجزفد : ترم ابدى قهاموا 1

 مانسرشلا اا ماد هك مريع سطح دان طف ثدردلا نم انهزخلا ثدحت 7 57

 اا يش

 "دو ازح عم و شرا ود اع نقوم ضتغلا دحر نب لد وخلك الك :

 لإ لاق مليح بزيد هني هاك داب ليس جاكهنععب عمت فذحراهسلا ليتواخ :

 ةزغسا عويس دابا هي خرجا هدرز ازراك رغد ه نينا تعالت 3

 3 مندا نم يعوبا نعال نع تداهكبار وبث لابا متي ىناكم رم أ حاد هدر

 ها نيدلا مسا يتحاو مهعيدد اكرم ءايشو الا! ةفحلا ما دايندلا كتاحج

 ١ 2ك ىللانعابالوريلا ةرورصال را ععاذيواعرشسككلا هوك الان مجدحا ص حن !

 اذ دصوروخر ابعسلا ضب ىلا ثالتض ماتا ماظنا طنب ثيح مالا سس عا '

 كدا العلا نيم الادب ةونللا اجلا ةجار حتم 355 ناينس تم ابحد ا

 كك حالا َيمَخ طر اداب جواد د ؛ يد داؤلاؤ دان مزداطتصو مدعو ظ

 | متي دام ماجد ذدا اي كعك هود نينأرلاب لعيد ةولطادذوج ماك انارتنظم

 ينج ا يانا روما لحل ن نب اهي نع حاملا م

 رب الذرة حالا ز نيتروصلا فكي م هلاذ هدوصخلا مرت ة حاملا اطاحا نسوا ٠

 ل معااو دما كالا َقَمَخ رصيالو لم ءلظللا دوج شوال لا ظ

 ظ ةهعانضاو ا بجوا# د دم نمل بداملاره يشمل ماكان اغيزوامع هائانم

 كساد نيسض ذرعا هام هأرلا رطل لياسة انس ؤامشسلا نتن

 ١ لال هب ص انلا بدا كحد 0 كريلع سطر لاف 00

 قلبا بزل خالل لالا كا دْوم نيب دصالاودابنلا جاكت ماك

 معلا



 لدا

 كد حم م تسمع م ريلع ردااطج ىبا دارنا ديل وصال ةدعاملا جملا نع موج

 اننا ت دولا تسلاف وصولنا بذل لاك يطا يزنت ب هيب ناشر هاي
 طبعي لد دز لك يحدالص سرج اع هلل تن ذاط ةيكذأ
 الملا تش اماؤررفام دن وصد ادعيلي دلل ترا خخ ال تاكرصاصتخ ١

 ذي ىيب ليد ماقرض تبعادماله حازم ضو مو دبل ظعزداج ما ىلادقو دم |

 نانا ارابجا دب عم ددديع نويعلاّمك ةرابعو ةدب دش ةدعد دؤذاد

 ا ماَّمه رجا لصرلا جلف دك دي ملا لكن شرف نه 3

 دعا ع الو رحالخرجلا سال رجاومطاو اًرحالا اومطوت كاملا قدا نا ىلتلا

 يك هال روس ردح ة نع صال د درغ ع حسم اكدر داناوحا رما دايعاهكد

 ظ افجر واذ تروا نص حقو رهىظملاو نم ءا يحق طعاما لسع دبع

 ”ندال مو طلبو نلت نر الولي نممرد هر كضاظ رباح ادالجا نم هو الح
 دياوع :

 اى بتول رحاوه نمل عا هاهم بؤعاهيسال نما عزو ةبيرح دي ميج اها مره دحا

 ضرالإد .طصالاوا عئياع عم ماظلاىبالا وا ةمكر دج ملا ودرج نزع لضملا

 كلذ ةريبعد در مااكك اه و ةداجانم شر بمول ماسبب اخي تا دلاحاع مرا هعو دا

 م ١١ بعم ثوب اكد هاملي كاش ناطتس ١ صعب ىنصو نع ان الا لتي اه

 7 دااج ميلا جزين نضصمالا و مييلخ صا ىنيجوا مس أشيل ضرانإب

 انابد الرداد كروكر لا يع نب ىلع :٠ تمم درو مهاتفراه حاس اع

 دو رملة زرصتدلاب ىب_لا :ءيعطيزيشل و جيمس ىلا ذرحا ةنسضطيو
 2ع مللا ديوس ديا د دعاس نعكر بلا نب هاددع نرجس ثروانابننا طلغ

 دس با عطماب ال وسي ىلاق اند وره نا نع زول 7-5 ةدحول ارضك ميكا

 يما لو قبس مالا سانتعدم كلا نجلا وانت ّياىا ةدحوملاءاشاو .



 اًوملرا ىجاةحالط جادة كذز ١ ذ را قالحالاوراضالا 00 ظ ا

 ردك نم اكك عارم خرج تحال م الجا نجا موي طع دع بارا شتم داع ظ

 0 :د يلا نم لطابلا غرست اح مهد هاريلع ناجم ئالخد اسك: داع | آ ْ ا

 يلا خيطااناو بلعلا ةوانعل بحول طزملا (ضااش ركاو تدالا ضال هوغو ١

 ايف يملا ماكعالا ءانم ثدي شلادعاورملا نوم حلاك لالا كاوحا ىلا! .ظن . 7

 ك0 ا ل

 دج ,هرككا ثيدحد ايس غرب ريِلع س اال ةررؤروا ضيا محمي دمع ضمب ا

 دح اصلا الكوم نوكيا نضر يا نبعادن دج ددصإ 2و معا سادرعاز ا 00

 قبائل عادي ةدكلا كاب خا كد صن هالو مضايا شح
5 

 بك
 َّ ا ماجى ربع دطارسلا نم 1مناكمودل ا ددص غيكنح يضل اولاق متياك

 ا ا برع

 د حصوي يبج ديو جس جرجسوب 1: يحس

 مْ اكذ قويا هد كك قجويح ومد درها تحال لوا كج عادا احا

 نضااو تال مخ ءانس تاع اويصلا غلاي ها نال< هزت الاكل نيني لاولاذ ظ 1 ا

 دلاخاننأدحديمس عدربيتق تن فت للذلا عت بد ىرجاهيذ للنملا جف كورظيل

 بلا ووم جون ب هداك يف الجيم اها كاس نب ىننا نعريفصتما» ديت دع ههادبع نب
 يع ر يطيب ردا دااو تبا داغر إهغ هاملاسىا عر يعسااح اق

 مالو رازطدبلا ب دارا ةفان دلو طع ير دم ىاكوم احن عبار نذ ابيك

 ا
 ١

 ا
 ا
 أ

 ا
 ا

 ١
: 
ٍ 

 ملبل .:جلا له اك كاف ميريل اداب اها رج لب انس وكي هدا ءاسعامب
 ا سمانا هينطتمجدك مايد دلاروهأ خدلبلام«داللا اودروادإع

 42 0 الا ىعجو اين ن6 ةرخلأ 0 اهاظ هويت مح كرش امام انكلا نصلك |

 ص

 لق ةدانرلااىبللعي ملهرت رنا ب اصد نيحا لب ومسكيط داما لطم لاق نولداع
 0102 حا سا

 مهنا وص امون ءامللا عد دادرلا مى علطلا عم لح 3 لاا ويصا نادال

 داوي دازلا فارجو وانه ادد روب وئصا ام وَ



 ام زمملاو تركوا تزعصىا لبالادلت و لعريلعس ا دص سان وصوته منازل

 هولبلا يع كارلصاعو لبالا ا جوددانناوي هواارطب ى :نلاال اميعاسرلت

 ١ ميذخ مالا تفرحل مالللا تعدت هرج ردد دل ربكدا ناهرينص ةداذلا

 ادام الرز اال معسل نضام هر ترا هدانسراولا ةداشسالارذ . - 7 ١ 2 5 53 ٠ ٠
 عانت دح قازرلا بعانت دجر وصنم ن يا ...٠ هروف ةددد ها دعمبالاه در

 دن اوضونم يدرج نر يسأ كلاكرتي دابلا لها نم الميد هالك تن ىننا عتبان نع
 ثطد 00

 5 منا لاو ءادحالا سم ورمل ذيصاع قدس, ناك هاببد ببسي الازالح

 | هلص 1:
 اح ىأ دي دابلا نم ري دح ل كر يلع سارص بالا لك يلع سطح ريل ارد رملا»

 | ةخ شيد دا بلاد دذتب هياط شت اهلا الاورخرالا سابو دجورإم انزع

 00 دابلا ريا ايام مم يلعرما -_ جاد قيددمي ىااننمع وبك

 لدن حأ جري رشد يب ايلبل ا | طا )سف اقاذودازج طولا درا جاظ كادارااذااه غد ةنددللا نم نارؤملا

 5 و عوام اج ما م ميلعربنا

 | انملإ اذزحدع واخ ىلادع لحارس ا قالطا نم لو ريب اجد اكراصف تان الا

 ظ ضملاو اه هردزودو ملال هزوات ليش و جدولا لسنو خقتحا مان داب نكس ا

 ظ 0 ا نوضووسد» 7

 ال ماناذا ا دابا و

 رهان
 /" ىت كاد ادور هزم حاله كه ١ ااَمح مع ع ميلعس الص يلا هه دؤرطب

 ا

 ا طاب ماةعالاو ب ءانتعالا لاري ضو مد تطول وطاح ىا هورطاح مارك با

 | مايا نمر زضام عم كد ازعاو إبلا نمرتد دإدأ ةييلا وإما عرار نعد زمحلاو
 مهب

 اتفقت تعال ميراج حالع ءلادل 1 اب مل ارض طوكر ملاركذ

 با



 ريقارع د داكأبي دشسأّبص ىاربخي مى ميلع سا هالو كاكدزماجلا هذه

 قلل ةثطمتو ديب 2و د ادا اود لك يلع ساطص موق س دواس عت 0
 مط ميالاووابآمم ديالا ساركذ نع عيلاتو 2000 لاجر نم ىاالبجد ناك |

 فان دنطابلا حا مازالا هللا ميت يزف يملا ولعزج , كم ةروصلار يق ك١ ْ

 هقارعرم هاداذ مكاجاو عدت طا ظنب كد مكأ اوماد 5 وص غضب الملا ىلا ؤ

 ذل! داو ىاتم عيب وعد رد ولطم ءاجج دلال لاصلا 1 ْ ظ

 كد ل يرد ل نع دراما فلا نضيع ادد عراطلا_ءاتب و نتشسنا ْ

 عديم نا نمذاك اهب كا مناع سام
 هل 0 طباستع هري للح داو دامو نم ءابعداررصاصعو ئلخ مرض خرا داك ظ

 ته زاح زيشلو ادري ىلا ور وف ذهريناليكر يديم يعطل تنتعاذ

 عومي ميشا ياك زي ةرعذ# ةدكشلا يو ضتخا لعاذ

 7 لبا موعد شكلاط طوال اهوداع نزطاو طخ و ررمج تار صح حا لاس ْ

 0 الادءرصب طا نينا اعااذح صالَّمف هازال اضنخو عضلا ا ٠ ظ

 تنتلاهاركم ىو دواظلاو عيالك جاو وص وانه علم زن |

 اص نلا ىن قوحرد لطم ىرط نم زدرطو رد د يح نط زعطب اظادو ءصيب ضعبب ظ

 تكون موثيه رضا نم هكا جواخ ء 042 تعج زو ىا غ5 مكسيعسا| ْ

 صب هررلخ وكذا هاهنا قرا يللا تتميال كا مالاهضب مودي |

 دمع سو هزاظ قادم محيا يطق زهلا دي در صمام رعد لج نبل

 م عييمل اهلل عروص نم تادوح وللا طع ةدراولا ااا غ ةرداصلا ضوينملا 0 ديت ظ

 مى يع سال بدباكبم عفا« طارح اظلاو ردي خا اد واذدتو دب ! "7 ةلكزم | ١

 هريمرقرابجنكرتبو تلمع ١ يزس ى زعم اع محلا هر جالا ضيم ىناكالو



 ىلا حشلم نازغا مينو زداب ام اتحاد اذ هرك طه اك ضرع نيحيينيع

 اقدم م لوي ريل ما لص ذا لعبجد نبه زيسن ذل ةوكتملا طبو نمط ترحم

 ع حو ضايع زها صاد ابكر يه جو بيش وبلاد اغا دبعلا

 يجسد طاطا لاير الا لغو د زرلاب :شلارلب امم لع نمل ىلطي ىدلا كلا نع

 ”يالررلا ردا وحك رجس هركذادكر مب عطا نإد نع مر نه واما اركاذإب درعلا

 مهام رز رم نا رايس طاقرل ضيدرتش اين د١ اريح زد نسم هركذامانكو ا

 ميررعلا هاو رتمص لع رارشم الا نا ديجولا جولافريضو)هفربلاطنميعؤ ابدزرب

 ٠ دمحم ريان ظغيدبملا اذ دهام قرني نص ىاردّمم ضاق ها يبنضو ا برو

 للتحور عيب هاد ريتنملا لكل ريب يي دارا علا عب ماهلا اوبس كورلا

 4 اورب ىبادلد تعب كاكافودغ طة لاءاب د راوج و وتم اباذأ مسالوسرإب

 رج ولا صحا ىاتم عاام اكصنيدو خنرلإد ضديخر اولا يبل الغ زيطع ن١

 دش 054 ه:لتارماكساو طبّخادا نيو ملداوهوريذ بوغر
 للضا

 يطل ها بجد كق ناك لل وانك د محا طلب خود ز يشل صعد ثيف كرو

 ديد, ليزا خم م عما خر مريع نيضوزعلا ب اله ليضلاوا لور دعس

 دا نا مقرلا حوورح اًظاضنلا وو ايخِصف ”: نيا وااتوورم نوي كؤيلا

 1 انعةداي سادانهاذاتداهر ْؤَو مراسل اشر ىبا لاق لايشتس اناا

 : تانج دا ٍةداردلا عارم مدع ٍداورلا ح صاب نا نظاالوررط ةدؤدز ساو

ؤ ىاض ضي ماد ادس ل فدع ماو انما
 صولا مادع داق يمانع نالللازو زع

 راجت ادع نو زي غو نكن ئ يلع سال سال وس 2 لص انبم مودلخ

 ل داس صاصتخخالاو ماقهال رلماع اخد ريلع مده لمس رفلا

 ومرت ونم ىدرا قولعنملا هاذ لات كوالا نم هدا اذهي د تا دير ل

 ©١ني



 تب“

 اذا

 اوشا نمركملا طك ياعيد طصريلا اكد داك لجير نازي دوب ا اكدر دانه

10 :امت نع ىا ىلاتم طعا لسكر يعاني كيمِق حا صد ءابح الاب برم
 

مف ساد دمتي اعلم ٍإ
ني دلل الحري كاكرتزاور غو لي

 4 اجر هاشم 11 فر ظ

 اذ طعا لاتضرب ءاجا مث ابا صيربلاط اذ كك يدع هدح سالو سراب لاضاببب

 ها رز صحاصامابء (يضِش اكدنع علا لتي ل هد لا ل نيفيا ا

 ل عدا هاا ةخرط عادافكب نصايح يرض لاكنع

 * هالوعالا عجن الا« راصو رجا ياوصصال اداة مادعام

د دريلع عج هدبع املا كاك هالوااه عيصريلااك 5
 راض هسا اطل عج و مس

 اوس َعبَب انبددح "معاش ارادج ساو ىقدص جر امو هرم قحيحادد
 سلا 0 .٠

 ليصالاوهطباهصالا نم ونمت مدجيمصم و والا ميج |

 مالا

كر ىلا! ند حاد نرحو كرع لا ةروصنص وب -ونيعط يسن خيو
 زيخد ءالاضنف نا

 كافل ع يروا بت ىلا عطصاو اطال ا دنع داللا كاك اكصبل' ىاىملا نع

 ذعر جدر ةذلوا ةز علت ادد ةريكّأرعا تاج ا مور لع سادس ضانوعتتا ١ 0س حصا

 2 شمال ناد 2و ماوعلا ضجر م١ يلطللاببع تنب ةيطصا نبا ليف ىكيكملا غد ا 0

 كياو نيام ضمب م نمس انك طلة و جرا شلات رفا نيش رك دنس |

 هل رض واكد ىأميا جدا مصالوسراد تاَيْدَد دادماج .. صب منعا ساو
 أ

 (كريلع الص نافع اكرج اللا مسالا سناعرارلا ناك اذ مالي ىاتف ةنجلا |
 مك

 ديدن ع ضاطإاج#ىلا ىاالكز يعاب سال هنجلا هارصاشم نالف ظمل ماماخ |

 التف ميكب ان وكاس تبع ىا كلو حعاذ نم لاح كت تبهذو تركدا كا ا

 نجلا لظسال اهنا ىا احن يع جورزحا ليعافم ثئاتو خدام ابرام

 ا كرار ثم نا عاد ل( كك هاي لا ل جت باث اهطرت لب ةز يان كح



 ديول ا :يداوموساادلال ها تك ناب ا

 لتمر اد لن دادس! رط العب ضرب هل «دعبي نق ناورظااوهد نرعابلخدتال

 الخال زول كالزو يغوص هذ مايايالو نول نجاابظتا 2 لعاش اارضو صم

 سدا ىسل ل” الكا ذح وارشسلا ضع و جعالضا و دز يخلا نص واخ ديفاب خو
 اتضا نأ ثضااذا رب انك ذك! ةدسدل نىنطتم ىانيتسس قل شن سا هنا عبطلا هركذ 00 5 0 علا 4
 ص. 58 5 55: 3 3
 انة ا اذدعا قارا اد اللاو عودرم شيم و صو نارا ايسريع ل دل يضلا

 نسج ,
 اور 5, دام تانك راذ ادع ىاآراكيا 1 0 منيع تنوع تاو اصاخراشما

 دقو ,ايلا كو نيرمطب بهاد اباو ادع ضد رز ثدالاكبا نو دجو

 ةدادرلا لذا راما بولا القد مج اوزا طار بحد قش اوع ىا وست لك

 باق الاماو ماللا زنحلا لقوا نيو كتي دراجلا طزطلاد ضال دددوتلاو

 ابنقدي يراددلا ء دكر كى مجاور داع وا 5 ذ نبات إي م

 دملا . 0 . . فص 8 . 5 د نك

 ىبلخو ايعاش لارا دن ىضُم 201011200

 الغ ةدابلطلا ىضمكررمللا نم لطف ا رحاو رازيس الغ نام سم كرادع لمح رككارمب

 ب يا اعل فلو 7
 دعرلا مماحو حارلملا 2 شيدر قلع عصارات هاجرااب نوكي نمد ٌدناطبلا

 لا
 تسكب ريلح ىدازص نا العا كو نابحبازشل اونا هطادكوا 8

 تلاق

 و تفز غلاه ديو عدراع دع مع رطعما رص زل لنحد اق دوام

 05-3 اقع ىح نيدرصب زا هال يلعسازس نا لامن لاوخا نم رزي رج

 ينيب م سل اراد شو

 تنبت «!ر كو كولا با ويزطاو ل انلظطبوح داني لوزا
5 0 

عرما دص سال وسر اغعلخد از دوي نا
مامر كاض هس 0 لأم غر يل

 

 دل



 عبحد ةجابب دس راهب تكف هوصلا لا ل يلع سا طصرنلا ع خلا ظيبألد

 03 شاابل فاد 2 ةأ ةارلا هده نا هالوسراب عطراع تاَمخ 30 هسا لص ا

 هك اانا كمال نككوز ني ءزجلا لحال حارات ضف عزاب

 سك ضير ضحرلا عوج ضمرلا يلا عددا !مع راكبا 0

 يسب مز ماع هيا لل نعان نوط يبردلا نسمي دان نولاذ نيجيوبدلا
0 

 هن نو ىوانصيبلا ذ اقنلاوكو ةدالو طوير نم الماك 0

 0 ثيرحلا ىبب باطلا حدازهلع نكن ثي كلان عوْو ياو ا

 طلخيم مب ثنا بك هناا نم نارزصا حو سرع اب نط طارطلا لت نا ْ

 تاذصرانتنناو دبل ىَدااَةَواو ذل كم :رتم ذو ادد تبل بتي | ؛

 اًكردّوو «ىطغ لارا تلح لادا ضل ته اذح املا خا دادنع لاوزلاو ىتخملا

 اناا ريككدم» رج نجلا لعا خدي لاق لك يلع سالسص يلا ها لج ياعم

 يوم هارد ا لمكو مهاجنةبصلا جا نسيه ثالثدا ظ

 0 اناس و ىيوالا خرطلإد دز ملل د مان صرع نالوا دخلا ةشدرو بسلا

 ١ ا وج واسر راسو ىاهاورامر ايلا يد داحا نم
َّ 

ْ 

 8 ءانلاغ ضاّملا هركذ دقو ضايب يم ىزااوعا بجوز نع دا سيئ زا

 معشلاوشلا ةيجسك يعد الص مالو ما فض بلم د
 ديف دراصاما قف ادع لع اكان تيوس رده وروسلا ترص ا تروسو ضووم ظ

 طع لصالا خر خالف تفرح دورين طملاعاتسراذسلا يميل اءاصاو ْ

 ديلا ةصاخلع زتيلاكا راؤول تيل كا عروستي مملوقل جدلا

 رلكدا ارك نصت د طار شلاو م وما هور ,ىللا رايس 1 ضرامتملا فيداص

 يو و لعردا لج نيلا قت حمدا ١ ضم قانا ضاف داق وردا وزعم كييغارلا



 ل او دوام اولا عفوا: جراولا لكلا نم نمل و مق داخلك اس

 بيو يفعل نرش جريل اولانت كود عننا هوت ءاؤعهناع

 ا د دالا| يس نمو و 7 .نكاوبا لايام ىال بدا سول

 ٍددولو نولعم الام نوث دوه مناع ديو يوه نس !مذكوشلا ل حيقوارشم 2

 و ردا مقوامأماو ميلان طر ازغلا+ ادخحو ا اعلوالا

 41 ل يدوم جزجدّيهااذح كوابل نم ةعاجب هو

 تحرح عار شل ةدارالاب هورس داش اند هزككلل كك خر قوام ما هوز
 تائلاداءوصتعم يل طار املا متو يشمل هودب تخضوككا ف تضامنا دستملا

 انشدح وو طلعات أ ديس حعارتكو ذلاوزإلا جد قتعككمت قود
 ورح 7 2 5 عريب 5 يسد سب يجو ل '

 فردا ظراحلا غل عج رس ا ديبا نع صاب سعب ما درلل خير شم

 ظ دوريا كدا لاسخ ري ىنذ جامابا مالا لع كو لردع دارس 6

 جالا ءاّوصتر رم و كو جوملا كاب صارك نم يرش

 هثييسنرتيروست ب ةطا
 سيطلق لات وقنا ضج فيو لات نط اكو كلة زيمض ءزيشؤبو
 الب انام دسم هرحاظ د - نيم اع كارت رتراغ خمادإلا هاَدِْج مشارف

 ةف تسل او ردع ردا زي كاك لعام لج تاق الج لن

 | مد ابدوصتلا ان لفررشلا طش حوا ب كا زنملا وَلا نم

 | لم مالا ةيلادصتنا د جدنا نيه ياطم سي ذا دولز
 ظ ةحاهر عض ام ْنُمد اذايحا كا نكاكت لاق تمر بدرطذتم لني واب دا

3 

م 1 :ززملا ىراضالاح اور نر معد اربعه
 اف اف ذيد ديمملا نبتس

 اش اديه تسر وم عويل لشق دا هدعبا هو ديمل !١0 !هدن صا ذطو قرحلاو

 ا



 تطول عا لدمتد د هريغيو ىلع ىلإ رعاك نيدحلا ءاوسيحاوهو نايتس

 بتفرق فل كود الصم ىاأ كدداضيا
 مصلعلا رد ديصق غيرك(: ذلاكدرملا

ل جداا كي و 0
دوواولا كو اداوم دود 5 ىل ع ذو م

 1 هيك ابشسا

امشا ذك دار اراطعا وهو ند دن يدم ١
بش ستيب دصو رددعسلا ء

 ا مايالاركا الكاكي

 او دو كن ةيم اثيللاوإ زيشلا قدوو اذ اةجرابطال اوه ءاددالا نم لصاح

 لش زرغوشلا لا تيدا وطب ناك كش وضمها بزعرما ضرر شاع ع

 تنك مايالالك يسر شسد دوق نس رلاوا هزخا يجر ىف! تيبس

 لاتفرابطالاب دوت ل همكيدو كفو“ دوو مل سرا ال > يل خاج

 ذاق ءيضتؤ ركب هكون زئاود شبان ادويه يني

 مالضتلا لعرتم وم رولا ناد هانبمو ظنا كيو قاوءانعب لسع لك لعرساص

 صبح اا باذا٠لات قيدصلا تلد ضاد مد ظنلا يضل ثنو

 كدوتو ندكت د ناعم عاوصو مم انتا زعملا تدرا اغا 5 اد هتدووصاعال

 نكي يتلا اعر ضراس هما لف انك ماهر لشي نكد مدقدروأ

 يت دع لجو ا توزولا بيتو هودرعدورعوجو داب لَم ناد
01 

 تتكاظلا ناوهدزا لاكشا قف ت0 نم لدا داحباكذع ليداَساَو
 يَ

 اتا صخب لت و ءزؤض ولم طعاربسا الحامد ىبا مالك نم تينااده نا

 فرع ر رمش سوا لال دار نمل هراش اب ماك دل اووي و ذر طوع وعلا

 ا 223 درحالا عاملإد تلاع ردع هسا كرار اضلا 7 مدع

 "فطن ارا اص يلع قتلا لالا و رزين الايد نياك رمل ةلوب وت لغ

 تلاقي رباع نع سد انسب اكريردرو لعل رست ورسم الغالا تو نارا نع مكتدجم

 هيلو 2 ذر تالا ديلا كك: اكو شل وخسر عبدالاله ك سس



 دجح اثنا دج اوطاتنع نا ممل زحا تف مدح ا فدجاتتي كال لسكر يلع د اص دلت لج

 دبع كرولا هايس انت دح قريد ايلا دي دب اعدبم ب جرا عا دحر اشم ى

 لردع الص ال وسك إة 0د ةزرعؤبا ع و انندحرؤصنإ! نري تكلل

 6 اع دبل لاك ماعلا م مطل نحتفل دارلا وباشرت ىدصا نأ

 )زو ياها يلا زان شم وداك ددذ وسب مسك دلع سا الص يبالغ مده ىراعلا

 هعمل نوجراورام مولا نمر لو نيمداو اقدحا ةنسشلام ء ذك

 و امس ملم ااذرو مبا وشو بولا ا صخ ضر وْذلا وهو 500

 700-05 باك مبيض لوي ها نم جيس )ع ردا ضير ناك ازعل

 كي طع صعب 2 موي ضو تكايع نزار مدام 00

 كالا ىمالالو ليراو اه دوما مولعلا نم هرج مانت ل قداس رندا ثيجمولسلا

 100 لالا مذ عصاه 51 كارلاج ملا ميك ىليع ىبا لام نبع 11

 سس د نينمولار 522000 دمتم كفر رع

 ما دور ملال! ١ امو نعابلاغت هرداملاتد 520-- نيام بد ماقال

 لص و ةقرودجهّر كرو رصلا ب ناولا مرد راو تلا ضم نا[جاع

 مل جاوقد عمسدوسطشمد شاد ااوفطحم فدو قوذددصو

 2 ودرجلا رعو يديرلا سدا حش نيلللاعلا هدرز اها لاق تاذااعَقْمَو دويل

 ل امج

 لطايشاد دال ااا قطاترما ا الخابور شس لكلا رك يبه طلسم

 ملي
 دي هو دو مالا وح 8 مالا فدصا ضال ىدصا ارماالك كانا او. يضلاو اعلا

 'ددزسل ١لحا رض ةدغو ديحوملا راسم ةددروهو 5517100

 تيشرت : هل ل 3
 ص ل دكد د صولا اع نادرا قوس وشهر درطيدادلا سيل رطب طوق

 ”دوقدنع كرما هر 6 احد كلبا طوب ضلاانالوجزوو مشو رس :ااده

 'ٍ «<اللإ



 نعني ذنااداسا ترلا ع ّثَن نالطبلاوريالا ةبركهلاب دارلا كاد راحو ربنا كودي 1

 2 نار هزم وهد نانو وم مد كرو ١و نملا صو ناو عيت قول لك

 الطبل !بةدالاوا نينذاسر عيناذ ضار الاكرحا يلا هاد نيام: معاناه

 يع تاكماتباو مسالم ادوار لاك مدعلاتب انام الممتللا ذاككبلاو ظ 77 ظ

 لاوزلا» ضؤام وزايد صور املاك مديشدا نك تضم | ١

 ايندلارخ بم ىا”لثادرل لا مي لك رس نالا عاملا يكاوحالإباوراظن و ظ

 دقركيب غلاوي كق ليردع ساس اداع يو دك و نجلا كة حجب

 ضلالة تب تيا ا رات اراك تب قدصا ها داهد خراج

 تيل رام نك يع لادحاركيا اة يعمل ضال جويا تينا
 هاك لتقول تن ىلا اك اذا لصلاة انحاهكلوللا ءلصلا» قر
 8 أ نمل رتصر ىلإ كا بوكسر تلصلا الا يبرزذصلإمريم١ برادا

 ايلانخلا نع دلهايلا خادم ناك كو بام طلاد تطني هرعشو ناكنداا مي 5

 لا ندا دك جدو ماسالا دارك ثميلإد نجود ندد ظ

 جدلا دو يجيب بدرج ادع سيق ب دوس دوسالا نع يح انت دحزمج نيد

 ه دانزش و هزيم ل الويك مارب اسا لاق نايطسمب

 3 رو ميل كو لادا يف تيمدن تيمدد دابلاو جزملا ثامنا صرملاد

 0 نم ىدذغ اهامرؤ وك عثط برع نكد لابتي د واذا سيم داو هدد تيعد

5ماشملا هو نك ْس رلعالص هاذ وا ةومالا نع دناوع
 س 

 نسم مب بيب ببي معا

 ميلا ناك يح ذو دحا ةؤع ديك ناكم نارا كاف ه2 مبصا١

 اتحد ١داوا لاق نضارع وياهلا كة رمبص) تيم دهراخ 2 مر عسا

 قس لالا كد نحال نجع ؤ كحال ناقل خ قدا نصت راش ملل

 دداحر

 ةوسضبيل 5 02225--- /يابل:ر 00707 770255



 ل ىدالا ا دا 01 با تيعدك

 مكر ١2 كللاه رب ورمل ا اع دوق رلع د حاتم م دار جادين نييك

 1 نعمت سار جل شع خالة ملا لاق و يبركسعلا ع١ نيرانملا اذه نيب

 نينا وم يزي سعال ديار تلا فتحا ا تضع ايطلا حا ةدصلا )ل جر
 ثءاظف نذل انا مس ثيددح زوجك سطلاا(ضودبَو زعصالواظفلصي الرذاذ

 ا امس ىراغأم ادار نأ يراغ ؤ كاكقانيال :.الذ نضباماو كلاي هدد دومه

 اظاذنع١ خلع لّواَماو ةدّصلا ا جرغا تاهدانكورنلا غانا نب وكوانت

 عنب دا ءويلملا رم تلا كو 1ع را الك نيج هاذ كذا خلا ةاتازثا

 2 ادعالا تجريح ىيرح كلا ضع ذم نكد ادحا ابج ا جداخة ناك

 0 د صضادلا درشاع مطاع عامل داع هرظاع حج اطر واع هروبظو

 لشلا ضمد ةيجملا الاد ىيبللاكلر * يصلان ةبومطلا نم ن حاد

 هوب رابلا قت ثيحا رك د مانضولا شامت ماضوتم المت

 ب تيم د عيصا لا تنال انا انعم مابين و مخلد ساه وجع

 فاد مصل ماع جا نستسلم عبص ال مص هدر املا يبشاد هناك دائما

 ”تيتجع جرم دؤرو ثامارطب حقد تيم د نادالا كب دوصوم عبصا تناام

 تمون املاك طوالانداورلارايّصلا لروما نككالصاو تيل وبه دع
 "اك

 اول لزب جاك مدت واؤ م تتلو ةدامتمالا ليس طعايم

 1 ثا د ناكل هده كد كي ملاح حمد تيم جاكت اكسو جاد عطملاو

 ام وسو نان وام ردا لييبس كو لوين الا ضد ١ ادد مل

 2س
 الغرس ا ليس خ لصاحّ يمل ىلا ىا هيدا عيش يو ءارجم ره لإ سوا

 "محم



 ظ ا
 ظ

 شو رب جةدنصو ةيمسد ةنيصويزا تنخد يما بنغ أذ عزم لب
 ف نلتخارياغطلا لذ كَ داو الا_مؤالاة ماو ريمه هولا جددي

 اكواد هرانل جت عيد عر يلع سال الغ عرج الا ادرلا ضير بش وادع

 ناملا مم بعذذ ملينا هدوشلا الم مط كرما ةدابهتوع اذ ذل 2 5 9

 200 درشلا هيزولخ كدت ناو بناات واذ الام زعتر عد وعش يزيل

 عنيت نق انامحا وثد ماك نانتاوعاناورف درو هيد نع هدددص 34 ملاداوتلا

 كالا اخرس نمزؤرولا هارك ثدعوددفو دمتي دراع! مملح ديذرلا دن ارم

 باي ووشلا ءانطعاسو اس هالو حر زصمج قف ورعت خرط ركام اذه

 ادلع :ري الوشلا نمد حاولا ةيبلادر اس وح لب درا ل ملغ خا ك تلا لع درلا

 7 ىلا محو تدلع كو شللا كا م لق عماد دانا زعم ناز مسالا

 مل 2 ا ا نص ا دنلاو .
 كسا ءاكدق و مكهللا ده غرارعسسلا صن ىصسصو ني

 داع ام ملينا امنا ك) داح او نع هرزذ ناصو ل ذ نم لسكر لع دا ذيج

 دع نما مسالا مريام يملا ةلاذ دال اع ىرط ها ضي ل زاده يالا |

 مهاوبع ىف يبل لدول ع ءاريع نل عامان دحر ع ديا ههنا

 انتدج 1 كو د انعم ىاه هدمرجا ه١ ناعم ١اكا اكأ

 ميس
 17 | سس 5 6 نمزدا داو داج د لادا كاليلج

 درتعاضوم ىلا كر يعرس١ لزصرساإ وسم :نعرصلارباور خراج كو ينح و

 ١ ') كو ءاربا نكمل نجد نيمار ةراعاب اابرانكلا نعرازلاى الاد ءلاكراذ
 هميسيسيب هس شلل 0 1

 يلع طرا )وسب طروام داو تح فرز ام ىا انااَسش مالم ال واراكتانل
7 : ١ 

 يالا ذغ مرا اعا 1 اراد نيمار ليلا ناعرس و تك دمك

 كاعما



 هيكسر يجو نمل فوعداسي ىيدلا ىلا لئاوا دارلاو عيبا نب تاعرا

 موزيلا ىلا كد و مقانخاو ىلتلا كاعرسج ع نينح ثيددحر تم ءارلا

 نعبر اياد عرمرم مناد ءارلاو نيم ارد دو عرس اعد بلا يب ها

 مك را ياه اك هر نككا نع جيرو نكح لاول غ ماك يده اعرداطدا 5

 نعول حاط ملك يلع ردا طصرم الورع يرزتأ كرو دياورلا هنحاعامآ و نينح موي

 ا 0 ةدئلدع ءاضاباور صيبا ماي خ ىلا نط يصخلر ولا 20 2

 | او ليؤلو رورو ٠> لع مجرارف جيلان ةييطالا ناديي يؤم مطول

 يو كا وجو ىم ريل ذا يضد يا كميل الص دعبل غ ظ
3 

 انهما يدب نع ارا رياجا ىدلر ,اولباا حصد فوز خاااص ارإ فر وصتم مدع

 ظ دارا نو يفاد لك جدال كازييسم ملك جزوا ماللاه نت ان

 | انكدنكم ىرجرب عا نم :دلاج ككل يعد حالص سالو وام ماو ظ

 ْ راسا ملم ثيدح د جس حد ىورولا ىلا دلو ضمد كنا ّْ

 ْ نيسان تال اكذمزلاناهدلعا داع حك طعس ادرك ئ

 ظ ا الا د دعس | لص زا طع كيبل مر يلع ها اصرسا

 1 ان لس ريزع سال هال ديكس جاك زو ماظل ه كامي نا كيوالذ

 | د مكر طعما لص دو ب صد كارول ردع كوكك هازل نال

 أد وهيل يدرك اؤ م غربال ددأطتداا مبسم

تسابو عع ننام ةهايتم فرات
 ظ 5 ومو

 يلا ىعأ بح يم ريلعر دا لص وسر دزي لازم ل

 يع



 ظ
 سس ا سه سس سس سس سس سس سس لا

 ١
تدص خو خ بطادوو بانت هدّقعأو ىماانكوازكرب اكرع

 ااا دوو لاق 

 الص ردا سو لولا ذرة مج حبلا انج دك دان طم ف انضمت لب انمكإ غن ل
 ميس

 وقنا يركن دانيا نم ل عاوبجل_ممتزاط ءاتب دامي نم خلد مك ريلع : ْ

 مث ناعم مجويياصدد مانعسسملا نالرتغاطورتعسا تكيدارفاب داعندب تان

 تنتاك مترا هيلع الصد مال دب لذات مها ذ

 نع ضف زنا غيروا ظريف لرعتسيلانا هع عيذرلا هال رجالا تود لوما ظ ]

 ةرتافرزملا نالج نوازل نوكَندَم 5 كوملا ظل نم عيَس اال اال ْ

 كيوم د ادق لك خلاص يا ضلارإود 5 ادابلاغ ىا بجلاو فررللالا ف 15 :ء ظ

 م دادعت_الااماو د , ملا دز مالع مقرا هويح ع ىهملا مازم الاانع جارطلا قاد ظ
  1٠ليس 50 2 دع

 مغ ةماظلا يلا رصاولا رجلا اولا ات ادارإلا هالخو ل ضولا قلاكوبو

 | "كاك دم قيراط يعادلها د
 عم 2 2 35 و 1

 دس اومازخا را نإ مخ رهو دم سوم مم بالك مها ْ 000 ءى :ااواس 5000 . .6 4 0

 "در لذا ينو نم عججداذ دوت نم وكلا تدل نعم لس( دو ايانو : ظ ظ

 ظ
ٌْ 
 ا

٠ 

 _اتئاعف يكل هلا اعاد رد اتا بزعم لكم يلع ردا لج هلل وسر لع ط ا

 لطالما دري لو مازن ابانو ا هصاك وكلا هدا ساحل فرم ريوق

١ 

 5 نيه ىلط وح خر دصنم ١ عر دع ساالصرلا دارا نروح ايم مدا منكما

 0_1 هارد يع ا
 نص نوه ع عى مادا عبس نم ماومالا اريلعر , يحال داطع عاملا عب دكا نمو

 زوم زداخ مرسلا جاع دود الا مرج ميظعم نيالا يظعابي هلت بدا ا

 لاش مطب حلادعانبادحا سراج د كسل طم نعال كتي لع | ْ

 مدا سم يتسن عم يلدا طالع يس قف كيال اب لعالذ ظ

 جالا لا سدا وبشار ا طرربعي وصور مالوم عيطانسننمبل |
 كتيح

< 0 



 0 ب ب ب ص ص يي يس ا

 ٍْ , دزجلاة دكر ذ ىم والدا ليدل لا ةكم نم حس ريلعسا الص رنريل مج يح

 املا نايعالا ءاياسلادنع مرضوكدد اد ناك جواعدتيبب ب ظذلتلا نسرزحلا
 أى

 ٠ . كانط دع ع +:

اظلايد 0 نا نذل ةرطخو هايل رسام منايبلاو خاملاب
 ْ ته دامه اوال م

 ظ | ةدوفررع كيداكر اند قوامها هدارو كاكنمو ْمعريلَعسا طك

 مت دمار الا هالات 2 تسلا منا ولاكا ىاتلا ناعرس ليو كك ظ

 قلاع لفت تمت م جدا ببسكد مَع مما

ح ةيثب هر ةريةمايف ىالاكو احلا بيدا وعر بتجاعو مبا ىا
 ٠ م

 /(0متسلايذ داب ىنبجهسا وتو ةيهاك كادت ءابلا لح مما سمس طنب داك

 ا درو لاضاع_كلاب لبا مجد لبن ذا لهو لفل تءادحاوالا تبرم

 ظ ذا للا عدم ةرشملاءاجخل كاكاع دلادلا أنني عميل صا

 تواكب خم انك اجور ترا عال اسفل الصا اهي دؤلا وصي
1 

لوكت نطف يكد كيلا اهيدرانككاو هيما جلال نا نم ثدداحالا
 سال ا

 ص اكو ىلا«( جاصامدبيرانككا لق منج صك اي عر عسا الص

م اراتضدإإ قامخ موعد لك عسا طص هلل هر داور قبو
 ه

 ظ | لاك )كر لعس ا لصْدا تاور ُثو وسو ما ديعاما لوما

 ظ اكصندلشإلا مهم دحارظني م يخرب نياونشسمر حالا نك اني

 557 ىنيباربدا دس مكر يلعس الص سالو يدنا كوراماماو

كد ا ظغدأ اروصاناو نع ةررع ناك ضرلَح نع دي امكلا الغ كيرلا
 ذك ارك ا

طل ادبع هه ترا نب كاما ور وي دال لاي دن ننع اوم
 ْ | ب

ول مذ زي ىسانلا اخ جاص حمص ىلعملا هااضيا بسم كدا ما يذ 2
 | يج

 ”مجروا ىطاهوا لشق لردع سا اطكنا نمو انو سوانا اا

 ايإ

 وي

7 



 ا

 7 يمس صيبا

 سمي حا

 ا ا 5222 ا

1 
١ 

لل
 ك

 ىدندلابيا طر دع _دازج ماكو ا جوخ كاكا كس اصا عم الش لد يضع

 "ورم ينطض ابتذا ىلجح نح يدش و كيبل كيلا نيا يعمم محا ىل
 سال ساد وسوم مايل ذخااناعرانكل نب ضكو كر طعرس الر

 | تال دلل سماك ذا شيرالا ب ينس و عساها ةدادا نك نكن

 انكسر دامو ماسلا مدح غدي دوانللا سيب لخ مانا نحا كاكذدإ» لاذ لري ميلع

 3 كعرسمو كد هنا نم 7 انام وتلا متر لادا م | قبح ب

 0 ريع طم ضوردق د م نافكغاع موي ة ملراولا كاد 0

 عد نم هبل للا نصدرسم نع مري ناك مدل هم ماسلا كتب ل ذل طال

 ان عيا رداوصلا صرح نم يظو ةرعلا ن١! نكت ةمئطللا حو تءاعو

 دنع قو دقو اذ دما ظلاب ْدْح اراذالا ضمد ةيرازملا مضض ل طاف لاا 1

 دا هانها نين مود رتخ ندا شا لعبلا 53-255 اصيب امدنب الغ ىرهلا

 2 هين مها بمكو لل بلاها نكتبع دب سها جاك ور ةورجتلاو هانم اهداف نب

 م1 ووسام ادحا نا ماقتل رئاعاإ ادهاايب شخ تاكو كرز د

 م دارها قون ينسلا نكرم و # واي يصلاو لكك و دمس با ك5
 ايتمعا ميا بوكر حا يسارا لح بال نوم دايك حاد دنبلا لسكر لع

 انتو هريس نأ تمص نوكيلو زداكجو دج م( وق ردو كري اريدا عج

 ار رف نود مق
 اع معلا نم هدعبوام زعاوتما سس تا طقوس هددعاظو ل وجبر

 يخي نها صدا دارا غد دراانو هروااذعاد وس سوم دو ل نيلاانا بيد سيلا

 يع نا قتلا يف ندكب تلغيم لان نقاد نركا ع
 باطلا 3و نالزخ كاو قحمتلا م ساؤ دع دام نا نقيم اذا



 ءابا نالوا يالا زول ةاعام م١ سايبع يبا نو د بطلا دبع هببصبتتا

 ضير يسم ازد بولا دزع هدا تنسو عني و بطلا بع ةي لارا ش فون
 اضياو يلطملا ريع نبا مى لعساطص نجاد ١ غدي ىليلاه وه ركم لها سيدو ١

 اهل هففعاوا ترد وكي وفيس كرطع سال يلا هاير شم لطلاب دل ضيم
 ترو كل دج ساو ويحتمل اك د نإ فيي هرحا |

 0 انعالااغع 5 هوويظ نم ديال ادع: 3 ماع كاعد ا

 2007 ىونالخ نا كرالاذ اواو لبن دضورل ائالا اجد اخ مجوكوو ءنلولا سي

 مدينا - ا الا بانا سل قدا كا ديحدلا "تعم ىايللا دا مطر | تكرطخ لو

 اون سريعا دنت سكوت خال يعاكس غارق نع رلاو ضر موي
 لاَقَْناَسلا او ليوالاءابلا رش عنه مقامْدسض رو تيعاملا ة ءابلا ه كيلا ديما

 نما بلطل ا درع ديعو دابا فرك الينياانا دياورلا قف ىلهإمم لفعرك د ضايعضاملا

 دياورلاائاعراذتعالا نع ني تل ةراورلارزي تالطاصو دمر نصت يمد دل انك

 فئاطلا نو دفء دارو داو , صد نينحةصخزج ناعاو« زيان ادللاخ ءايلا ناهد

 مب

 ادريس طصارابخالارابحاورانالالصا هركا سلع لايل الث دم نيمو رب
 او

نال تمقجااهلعا ةماعلا ساو اه ويست ركسيف ص عوامل
 ةصي نيف تزاوج 

نم ةرشع الارشاد ميلا ك ءيلعماطصراصق يملا بع
 عندما لها 

0 

 اوعصررم اكرم نونا دع ع قارس نعال. يملا يلوم ننال

1 

 ريلغر يدا اص لا احاد ليجاع مطاالجد نا وباب >رورو يه | ئ
 اوتمراد 5

 - ل مودع هينعدلااومضج مشع منعظب مب ةربع

دا وكون سا فورط وقدم ادع ىييلملا
 5 

1 

 5-5 مادا بلع يمص ام عور مهاضيا ما 4 54 ناك نلابملا

 فكل

5 



 و غيرو حاط تن دحض تل ردا مزمل ةعوتسبلا عجبك د ملاذا

 انه 6 دة اتا! يف د١ لق انهار ذ عرفا بنها ش اهو اكوراش لَم ىم مويا

 نم ال ها يينع نم ىو رترطملا درسا و يكول دادي تادوّمبر كما مروا

 بالم قع سالما عدد عزي يفر كاكاح د دلَم سالو ةزك

 "لج الع( ْدَمسم يالا َِت 0 تيما ذا هنح يونا هجضارخا و تطال هلا ا

 اهو
 لاس فاو تيت طيبون يعد دوو راضيا دن لك دو غكردع

 5-1 ىإ قرا شالا م عدوا مدل ق يرغطلا عك لج 2 ةنيمظا سدحاو 1 ْ ْ ا ظ

 1 يداولا ٌقيصم نغ اسك تبحزتد رولا بة ذو ذو ةركلاو داولا طق رشم

 نموا
 مصعب ليو لم ىلاو دام حرعأ معيض يلم منح ولا ضنك ةدحاودع

 انكناحاجابلارتم اماداو قصاد اد طيار ىف ىايطس واو ىلا غانا !ٍ ظ

 ملال لصي نازح بكا رتدنج مايل ذخااذاد ىلبمهل لاق رباكح ومب لها نم ظ

 "بهار مرجع ماطر حجو رباك ذخا هاينعسوا و ع دمي كاكذاثو

 صر نيمو ماداض ناوصلا م َه هسا - را صاوراضاااتادانمب

 كبلادوُياي نول صاع دالوا لع تح إبإلا منماكا اوما ةيممس لذ ليما سوح

 (دريلعرسا طصرسا لدي وعرانايثلع عجدو دز هيب ع واطي لن! ةجاومجارذ

 كالا مماتغالا مع ريعسادص ظناليورنكا عم اوتو فدا

 ينقأا حا ص يسيل .و هواه وبل 2ك 3 تووتض رو مرطب وتالا ىبيطولاو

 2 3 ىاأ هولا اتهاتس حت : صدالا صدا صح ل يعررااطع وانو ْ

 هازال احجدصاذ ضدالإ نم لسم ةياور غروادبم يكل سلجنيع ثلتماذ

 دل شرادلاو دوا داو دعا نع سامر ةرواع/ رد اهطلخو امس لكم فر

 ا | ماماخمف بار نم نكي مروجو صو سفاح مك لعردالص لن افاد

 ا 0

 ظ 0
| 



 امه هلصلص انس !مارط و نيعتنالتماالا دحاانم قي لاول مبا منع

 رتلذجل جرس دوعسمندبا نع مكمل اد الو ميلاد بديلا تشطل الع ديدحلاباماك
 يك بمقر ىماتمكيش اذ نّمح رهاكمكر ممآدا تلتف لع كر يلع مازص

 طيش را : امم كمن اياد مف وي ماراصتاا لاو هورعابلا اجو ابار مزيع اتساع

 اعيد ىأ ماها .رانمككا نم ىلا متم ككل د عاوز وراد الا هوكتا

 كوس اذا مبلل 7 22110111

 ةجالام ماس ناواتف هنا هوبجولا ضيبن لاحد ةدعان ملص لكم يلع ها طع مدا

 1 دين روك ىو» يسمو طابق دلا ةريسؤرد اتناك ابكددو انمي اذ كلا لاقاومجرا

 ريك اوصف اك ريلعر دو نم لسن نا مى زعموا وانك هيدا هذين يأ

 222 دردط و ابني 6 ريل سر إف يرجع اسلم نم روت ماَرهَد بردلالا

 25 مالسالاو خ لوحرلا نع ثاوعر .لمش ام ؟م از نا“ كا«دالجر ييرتع

 (دِعمالصر دال وسو نزول ماع !يازهاردا نيد نا لوداع الع

 ثامالوااوّد داوم القا مط للا يلم دكا هذصرتن يرض ددزوو

 اق ة يطلع رموجو هدب لد خاب تفذد شر نان مذكرا
ارصنلا نادم م مدارنت لة نه نيبتجاو مك هلعساطص ساؤوس

 كين 

 2 نق از منجا منك ددعب دصم دو هل قولا داو ساراع

 ع 2 لاد وجلد او مههعدرلوسر طغت زيك سال ا ناد ل ١ كادر سااهرحمب .لك 517 ايل

0 عر دع سال ريمءاضيا٠نصتخاو همدب ةيدانهالا -ككانملا باتت 5 6
 

 يع ملطود يدا لوا ا :ينصتملا نانامصيصخت نما وايمحلاب

 ”هياكردا صراعات لات اةدواعم نع زن مال دسملا نارلا ةداشمانل مناع

> 



 دوس بوينس سس بيسسم

 | الاوز مهم معقد ضو هطبتد اال ضب تاما بطب لسع 9 : ا مل م ٠ 3 7 ظ
 ْ قم انييمملا قولا سنآو يدببس رمز (نيكرشلا سان ش و :نبدرا بدم نعد تنمو

 ًافسزمجاب طا ديني ا مانام ٌقاررلادبع ادصانش دج روصنم نب قيمت !اتقدح

 7-0 ءاضتملا ةرطشسر م لح دلك ريلع سال خلا نا نا نعتبانانندح

 رمح ناك 006 عرج هر أ نا نانو تالع لادا سوو ةيبب د طار ا مرا ١

 اهل 5

 سيان اذ هدو ىا دراما 5 ةرعئرعا ا ةرعد_ماوأ ناكها! اننا

 دنعو انمتملا فريانم للحد ضل كي ثصحا داش نهم د دئونامثدا نيمم تدو

 عزم ل : . 35 ١
 0 الع قولا دن الا قيل دانا نسم مل ناان دنع يطل واكب ةمدرالا

 اناء اكن اس ةولاو لادا تي ثيحري الا ع راملاو ماسلا ةبملسلل

 اس تيفاثلادنع 2 رتل ريا مداوعّن لا نا همم مطب منام

 اعامب ا هماعا ميلع ف دو اان 35 ةدعا ملاك 0 ةرعلاو يا

 امهلغوسلاو ةو ةولصلا نس لامعان ارك الك قيقا ةويلاو يااا لوم ماظل

 ُ يسم اذ. ةبع الارق و مكاع اولاد دوت موعد
 اتاري نع راضتلإب د الاغا لد ةدارجؤ جوالي مابين بكري ع

 كفوا موري ل ةييدطلبا نات رغد خش اثتملا 0 :لاصلاو

 "وهو تاجر بانا اطاد ىا ّح حار او غالين انا

 : يا ريطع ردا طص رم أدم ىأ ريد ديد هيب حي اني تحب 0 ريع دال هيلا اشم

 نيب دكدسدادص ذي وكر نو ميزا طاسس دعا نم

 00سم راليبسس ع ..ع ءالوسرو رهاب ةزهكلا دالواي ىاءارنلا ف ذخر انكلا ١

 7 دام :تاازاب د و ةرّيصملا لوصالاًء ا ل يصالالصال ام لع ءابمأ

 انعرا ع 1 ماومالا كيدلا نع رايس ؤ اول دافع را مط لوحدة وك دارا

 تقول



 ا ةيورطلل ءاىلا هكب درعا ةيبددطلا يضم ضيطك يع زال نه كزلا قولا

 ا دفع : 200
 دغ قعر دع سازص 26 اخ ران ىا دم م ممتمدصقو موب صعوده

 كضدؤ نامالادر ملا راطعاو هلا ميد نت لع راهو ضايع نم ىلا لعالم

 اظلاومد ريع م الص هال وإلا يعامل اك طرضلاذ طك اكح سلا ى

 د ا و او ءاوملرالومعم طار مل داضا نم كارصاح

 ًاهنوجةيحدوؤؤ ل ماك مولا ينل تنصأو نيج انيعابما -ميَمْحاِد طدا

 تا وعادل لانه وة كئ الو د وصح ضو دو صد و

 يلد تراب وح كي هلا مرك حالك رح مدي ل هارد نارا ىلا ١هجادرضنلا لعجج

 21مل ىراجج نس الاد ّصلا ىاقني دافع ابطا لطم لوم اوم

 درو رامكأ ١ىسور 20 رطسوووا ىماللا جد رماح درعش ناذ دنلاب# نسأل

 ولادي اجشملا يشد دان شا رضو ا 5 يعم نعرانا لها

 هد دول حارسا ضم وهو رش يما اك تلا هإوض و صن و ثدلا

 طخ هاتر ىشارلا حارسا خخ عماج قيمملا رو ناكلا ىتطم سديرأ

 مد! لعامل موزه نعيد يانكيسلا وا تنعلا نع ىشبلا لن خلا يصي نبك سسلا

 ع مونلا نعوشارلا عمم ىا ميلا و ةدوحوم كيو ار لا نحن

 اع مؤللاد طي ارو ة:ددف مالكا كمر يفد حالم اخر ييام شو

 يواركة رثم دلما ىلمدلا ميني أَ داتا ىمال قتلا دبحو) 0 و

 تت ادق هت نوادي كدا ككهيبجولا صاضيا تازرلادبع اذه كودو

 فتاك نا كدت فخ يبسأو يتلا كاب ةبقع دز زن
 ناز للججم لوالاز دادي ارنككىض ضل الظنإب عيميلاع خارطلا عضم

 رو يوسع كم ا 0 78 5 :

 كلهذدو دوش ث ىلا تداد غااذهاغ ىلا دادو راليجن نم وم أ براد

 <<؟



 تتاكد شيح نم مدا يصف عال لَح ريذملا نشص و دماج ردو نلاو

 ل 3 مكوك 2| 34 5 0#

 تما وضم طله دنا نيد موو وعل بلم لوا كوالا

 2 9 بع 2 3 514 57 هل 5 7 5 .

 ان ي_مالوا مس ندخل حيت نيك مد ملا يك رعد فاو

 هيسو تحاصو ديباو ماو ريخا ان ين أشم نشمي را لطل و ابزما ميغان ناك

 : 0 ل 0 ا ا ا

 ىأع ماهطتسس انا دس لس ريلع سااص رسال وسم كدد ب صادر باادرك رك لايق

 ممالك روشلا مذدّمو ىا اوس مترسلا م2 غرو لسك ريع سا لص سلط سو ماما
 ابيب لسيبس -

 و ىأ نع لح مل ريلع سال المح اضيأ لك يلعسا طل هيا فراعوأم ِْ

 هداروأ نيب قرت هاك وراملا اب 4 دع رض ا .:والطا رع وسلا مد أش ا هوُسوه

 كود دا ةدادا طغمدطمياءاو يق ديت ين وللا تكوشلا ند

 "يبل طاعا وظن ناهد يبست يب يبأت ش مارال د جوملا و جسلا تير ييام

 كاوا يطاواءايبالاملا رمجأد © ءاريكت اب اقل مالى لف صنملا ءابطخو ]

 ةيصئخلا ' دمع 7
 وصو دوصتملا هاضمرابتعادو ثلاث ١ عجاد لشوارع يب ابيع ! دلما ةديصتملا

 هنا لارض نم مئءانباذيدا مولد ؤ او نجا ىا مف سس اايرأتلف كا
 ع زاد ديإ عا و اذ ور رس الدكر ياو داما خخ صراعتسم ديعر

 هه ذاشملا عابس مهلع ىوداوحاب موبيلات ىرلا اتم ماقو حنت مرج
 ليقول د ماللا ا قابلا موجام منلياو" مايا اهل نسل ااحارج 70

 ا بولا ماهل اويحجنتلاو ىايبلا سرياع خامل تبا نام ناملا هاك مالا

 نيتشر ماو ارنا زككزمان ها رازع جدارا حماد رظنعل نادندحاو

 | ككاو ب يمك ع اور ينالبول ضدا يمدد ع والارادعج تم عاتي كاما
 ظ مت رهع الص التم الزام هش لاخلا رنات نا لسكر يلع سارح لل اق

 للى للا ضْس مند اه هدبزه ىزلاو لاموني داي دولا نا ا ا

 تبدح شر



 مو كي لام محاد ادرك ج كيب ةحاور عب اربع عّسو ىناا ثيددحؤول
 011 ممل ناب مولع ظالعالا خا 1 سو ا

 هيفا نو د نع كوعدي نيرا ويت الواكد !وما ءادبد ازوجإلو يدم مب يعمم

 نفر ا انت د م عريطب او دع داوم

 ةرزدام كاع ودع تاج آت لاج لق نضيف ةمسكب اجدع بح
 مو شانتي صج ةيدارايلا يعذ ىاَربصأ نهض نة وداد نك
 رم ضب غرو لاوس او نا ايعراشنالا او درا املا ىا١نمج ممضما لطي ىا

 او ءايشساانايحادا اديب اخذ ىاَةولكنّمد زعل ١ نم نور راني

 مييعاصوا 52011 اوس ةوريمإجاماى ةنوقشوا

 | تكس لادا هبتعو هن درا وركن وا سا غرتلا رع ئغاط بلاغ ىكَتكمعو

 يدا دو ميغ تهشم دياااكونلادانل مني نع
 8 تير مما ع مطاع ا متاحا خاب حابس عر فب

 مب ماهو دحاوزدا ل لي دعاس د كش مب » 0 نبذ فراملا

 0-0 نقط مادا حاعأ حمس اضل مصب را دايس ا ا 5

 اص باكا 4 نع دحاو لة طنا“ ماس يحوم مرالحا كبو ميلا ادراغ

 يك وم ل 16مل يللا كم رامج لا راص ننام وتس ادحا ئص نفاس بصاج

 رعت وا ندرك ريلع_دا اصر ايف "طا نع قم انهو“ امزلا نميز زيزنف

 تكَشِلا ب برادرتن ىب يح نيعو رشاد الع لابو ينص قوص ايمن تأر

 00 .2 ىلإ قهواذهٌ مانمالا يطل وَّ لهاا يرط دكر

 3 ةلهاجلا مايا نم ضرك لع انساك تاو هيض ءانخالو ىلا هداثماو

 لا اعنا واود اشاد ا جراما ها لزتخو م«يداكد م/م

 كي



 ايي

دو اضاع (نه يا دوما ريكو
 راسك ىذا الب تلا س

 او تحبي لا اديك ديككتلا صرخ يشتمل نإ: نينا

 دوك رباصا لفهررع ث يح عياش (ةدوصلا ها رشا سبل تملا م هاند

 كا ةيني د ةؤياناط انسي كذلا درا هابل غانا املا عباشلا دارالع كر يعردازج

 اونا اونمللا| يس م هذ ونصرعم ملا نع ميزا 0ةدقع دا ةدداعو ويد

 1 يموت ريعان زا مثل هدر وص ريماس وكوت
 0 مجواهيسال 1 مالك يور سك مزعيس 3 مالكاربا صاج فلا حزوتتيام وح

 ةرتتمم وو ةدعاتلا نم هرككااساو مايالا غزنيضتملا هذه ثم در عم مالا يتب

 اطوابو'ناكيواناعذ ىتدتملا نيني دل دضاول ا ضَمااّناو ةدحاولاَن يملا
 ىلس 2500508

 دعانيبن ادا نتا ى هالو (تتسنوم مانللا الحجج اس مولانتعالا نع همنا
 الا

 تاوزئلاوس كاؤ دل اوواثلوسخ لوالإذ !ذيبدحلا ها جا يفد: ىلا

 هل ب 50 خرينلا كءوزرم عااد إبر ين كوالا

 ضد ها عا ماو زاد 00 "باو انا نع ةرملايضّتسَسم نوكي ته .دايلاو

 تاكا رعد دببو دوالاذي ااا قالب ساي دا ضيا

 اهني الكوسا لاذ حدا دق نع وعون عطس اوم
 موانع اتت ركت نجوا ةديصق نط ازهكآ وا حادا دوجاو اقدام طار كرا سس سس كل ا 5
 ارئازينكتلاقرد اس لتي ل مسا اه زداو هركد دقو دبل لك جوا ىصدد مدان ُض . ها مالو ا لل ل لع.
 ايس قيم ردااهح امني لكألا نامنالاع كاذولا لكنا ىلا ريغ

 دوا :نجل مين كاك ديربل بدك لاه د ريلع ضّرعا لها رلا خا مين كو ماو نم "دع كل دللنت هاك د 1 ف ورذع ضاعا ان اذن لكرو لوف نم *

 ”ةنيبلا وجور وزان دلاةيكي ضر يب ايدل عيدا هدارلا نب كك دج عاطف

 ريههست



/ 

 يا ىعربوامم بهاي ات دح ينم تبدع |١ ثنا: .ديبل ةدص لاق كاقع ىىس

 ديما 5 نيا ىدوادولا هادرادكو بعرس بور نع ئاطلا ىىرادبع نب

 لم رو ني در كا دوك خص يع صالح مالح دد تك ل5 دبوس

 اثزا تتر ننافريع نتف دف جسيدصلا با هج يماوسادع كوم اه لاتضاسوي

 حنا طوق هالغ عصا نم ئامرترذلا ةحريع واش تب رشا 6

 و سلا ا ا ا
 اخارللا داراو إلا ىلطاو تيبلارماملا» دارا كاو هداه ومب ناهكا وادع

 كداب ودا زير اجلا ءاوخ م قنوع كم لاه َتلَصنآ أبر بصْلاب يما كروت

 انو خاملا اص ادع ناك نايالاب فويل مكمان ديسمبر ضو مالسالا

 نفاخ ا هرازإللو ذو ريَهكو دال نما انس ل وريدع صد

 و ماس الكود او اعلا ذاع شدو ربلاب شدد درعا ذي 2 دبكيب كك
 راك 5110 5
 1 الست ايبا هانييما عراب مريع ناو اه رلو نا صاملا نبرورؤ نب سادبع لاق دكد

 لالا وجلد ملا ءرقر كو يشل ءدصلا وبا تيما ف تزن يالا اهم
 ور ء د١ لصلاة اذ وه هركي هل لصف شمبم لب مالسل اريل زيلارعإب لمي ناك

 امض درو رضع هاوس بكن لدا ويح هزوكد هس يما نع ةونبلا فر صو

 اًكيالاو نزار توبات تاو ادك تبرد نا فكر يم للا غد تلك

 مارال دول دانك عك قح الص إلا له وشل فنا هيما وك

 اهصريل نم رش دبم طوالا للا ءاولاَق لاما طا كو ايا نوكسو ءاهاك

 ةيمارعس دم رع م اطدا دوصتغلا و دوبل نيبرملا عم ةدازتم ال عد ردا

 نزيد كم فد ذهل ردا ينادحججد قالا تفاح ما صوان عسا
 ف 0 اس . 2 ١

 تيب دح نم رد دز ادا لصرلل وشمالا ءانعه هاذ حمض ارد دهس ساريا ماذا

 انلّم انمكو 7# ٠ خا ص وءانتدحريا مفتون حلصو ناو وشرب ريال

 ىلب



 مياتلقا امض ناتنعدلا 2120101 توني مذ «يلبس "ما نعريا

 هو -اه حرك ة«يكب دوبعملا تدوملا نع كوي محو نأب هما لدام

 طع يو دارا تيبلا يورك رن نا تانية فسد و اضم

 هع اا كلك لم دشلا تورالدإ !داوانع دابا رفرتننكك 5211 اك

 ون جل غمد ا ا بضلإبأ تيب ره نام تشن ةح ب

 نو جو رجا مدا رجور طا ث ضان كور ١ زبي ةراكك را لع

 خد تبدماحاسما ناكرلحالعرلا ةداتدحلا 00 ا

 مهر ىأ داكن أ مغ ع ردعسا اصلا د ضاو وو ةستاخب 0

 "اوساط كك اة اناو لبق لك بستم وسوي دا داكن اجر و
 زنا 13 ءا عادا صج إي ام نيد وضمن ور ايداع داو

 ثدارض دعا ناسا زننخ نار كاداّةراَمملا نم دزننخ هاةراكد داك
 تلعا١

 اذاهدامدازحم 5 ماتيس ضيا داك دارك عا لاك نم ها عي

 * يضرها هاذ ذح نم نحيي بديلا اذه فذح يورك
 زعلاو جاع 2 ىلع و ىالاوراملا شباك توم نب لصمسا اثنان

 يزف ىارلل ككل دبا بن نصر لادبعانُن دحا حالك "اف دحاد ى دلل نا

 واب مارح نع بينا ادع هاد كك ب مادبعممآ خب طش ةو

 كىاططو ا قاشع زاك ركاب فن زو ةصنم نا تح الطب تكد ىب نامل

 ا ىلا مزح ني يفد نم انتباه الاوهؤلذلا
 قر وكدلا ريبادج ارسم جم ماكس الاؤإ رصد سيب شاع

 6-5 تفحا دع ا
 نيل ايكيا“ كي طرد رلايساؤ ك :لادصاحو ىمحتد مارس تهد

 هدرا :



 درلاوصارشلا الع برامح ةديبع و كاق ءاعشلا لاجل لوح دج ا

 ل الضو يسرا لم عتم مسياعع ةررهواه و دنع اكد تباذ نب ناح

 3 ريلَعومو دم رسم ا سلا خرلاوهدربنلا ايلا كرت بمص عيتسا

 تع مانلاسا زوار وصلا دويدص نسنلا صاتغكر 3ةداهت ىاائاق |[

 لالع + دذزبووشلا اسوي كا رطل جزين
 ا تب تثث-6

 ىالصالا لصالا ؤاماع ١3 هوا م راع ساابص الوسع واني ايام
00 

 بد ع وة ذيع ىاتلقحا اماظلاعو ضو 5 راع نع نار ة ةوزم

 صاح ةذانللا حف تبجنع قاسسد يي ىا 5 رطع ردا تحرس أ

 97 دي ديالي حاصلاةود ريع مديد يكتمل ا ىاب/ي اكرتدا دارا

 000 للا فخاد ٌديراضملاو ضادلا ذا 2ؤلنلاو

 ”كلدس هيدو جراشما نع عتيد ديك اءايعةضادم نانمب
 اكاد يا ل

 0 للا ا

 اتصيبوسا نا ملم يلا اذه دوت اع دلا ديف مكر دع سادص

 ذل بوك درج ىا طوكيو للدلا طبات هدو تحيض و

 ةوملاو ندبالا ةايحلا نا داي الاَدا
 كه تيدا ذاضاو ديرما

ومم لدرج ناوهداحصم تي دح داع » وابثم ناخذ رهاطلا يه
 اكح

 ها الوعى نع ادام يامر ذو ومينا لمخ ع كتبا طابعا: قلانيام

 كوكل بياع مف دارك ارامشسالا ها كاد ةدحاو ماورد لصَميلع

 4 تم كساد كككا مريام نوكيا دز ويعين ىَ ءععورسا هاو

 تامجحمرلا ناطيتلا ءاملاو اه مما ء املس نم ءامشل ا ءكاق كنزا

 ام دمام رباع درع ابغا ميلجلا ماكر «ماظو ظرابحا جلا ةدساك

 نيكل و ىمطلا دريجلا ذ هذخادنع ناكلكذو لاق ثيحتمادتلا |

 نيود



 و ودان اطل لذ ىو واتلاد تادبدو مالا نب نؤلاةنظم يانا

 هتلبع 0 11114 د نع متو سا تعدرباسلا لا «اتجض ملال هيلع

 ”ظرصنا ب قا ىدلانع كوسا: نما ندا نم تا لام اعو ادالادج 32 7 4-0

 لك خ ارمابمو ىرخلا ميتااذا ءاوضلا ل يبا نان هيبتا يرسخ م

 ةيلعسازص اعدل لق ينام ناطشلا املا هعمل ىف ةداه 5 داك

 2ك لضملا ادا نبالاةَدَمءاَدَماَتَب نيميسل درج اعا هس

 بعرع نعر داشملا هحاظو ين تجد نك هدعساط لجال ذاب ىا

 انميلا هذح طكسيراس اكو 5 ريلع سا لضرل فدلاوزاب 7 اد -رظملا لب

 و روزج اد لكريلعسالص هءاشسنلا وج ناتحإلا نظموا دو
 00 حا 4 لا 52057 ناكما :نانطبتد خد ؤلدا

 اكدت از جنكو لق دارت قم ذل نتحايارجا ايتام هاكرلاد رطعلا نم |

 انيال قيادي دع إلا ابنا لطدلا طم اكملا بر طاع ةديللر حا صديلاءاشسا

 د م زعب سدرك يسع مال ككل كيلا نيا دما
 ديضتلا اهلل شام ةيلدبلا لييبا علا داو ضجطإ وقررت

 كا لع ويكا ىذا بالطالب تيل :تمومذ ركاب ىلا مجيب ماماد
 زا نينو لعل دوق لاذ راكم دص يدر ككل واس ادت

 يه دع ةرارملا هذه نعرعاظلا ها نمر نبارك امان م مضاف زوالا لع

 دو رار عا اسمو كر ييع مالا وصوزوانمرككي ذأ علس وذ
 درا 1 لضماإإكا اى نشا اا هانمم حيتاماماعرتحف مبوب

 ديعلا م أ كم نط ط وتعمل داتلا لسك يعم طص سلطت

 ايبا رواه ريذ حاتم اذه وك ندرك كي ل متيدد تلكم
٠ 

 رماداع



 يرن تس وجاي 9ايام هيما ١
 رسازسص راجاطردا 500 عر يلعسا رص دايخ هددشرظمتد نطدابظا

 كوانفانيلا بزار ات دو دان سباح نب قالا 8 ع انكر يوب فرديلع

 ككل دا لع لسكر عدا لج دن ند ىينسانم دو ايندانح اذ اخ كو ششي
 اصراذاقناع نكد: زج بال ععشلا» شما مذا هاش مذاذاه هاذ جيماذامسا
 مت ضرع موال ماتخ نخ ف مهبط هأىق ب تباث ىلع

 دجال رانا“ دفلك دنع نزيل اذا # كف ىللا نياهككت 0

 انعم ريع هاؤص رجال وسرق ”مدادكد يلا ضد خس كاورنم لك

 عداه ركذ نعالج ادد“ م ىااوزؤتا عداد هيب تناول ماتش رببيجي

 لانس لدا ناكم مااحد نق سبام لوحاش د أ هوت دين#

 -“ حد وطوخ وو اش الار طخو مولع ماا بيطخ 7 ا

 كددعو انه ل تع 5 عن زم ايلإد در مشتل لا لك يلع الص

 هدأ

 لذ م هاوي فديع الص هلل وك وم هيد ع دوادوا

 | اهن د الايع ليلا نم نا واككوشلا نم كاد الب جملا نم آو ارم
 00 تالا ضم لام ان !ددد لن ىأ نيمل امن اليع دوادجارمل

 وت جيل يلع هروكك ل جلا دارك ابنا نم هامل ماس ملكسيلع سا طجرسا
 دك ةداعاو للاب بهذ دايم يار يشأ اص نم محلا

 ايكحذلا ىنع نادر !دداعإ ادراج مسا .لعاا ماه نديكف انهج ملا

 رش يدا موغنو ىكتلا بطني كا لاثمال اع لنءادملا هذه 1

 اقداصال وداعا ةءكحوشلا سدا كازا اكودوزيضيمبت سدا يل

 بالوقف ءارعالو الطعو شلا كاع درو ىرطلا 5 اقياطم قيل

 ميكا



 الدم مع ض هرزمرانكلادريف طاروال الع هي ع ا هايتس ا م 6 ١

 .: وسل اكئارو دانا للمجا بوق ضرالالل طيهاامل ربا ناونم هووامانكو

 ىإ؟تثدحال اق دحاوزملاو: 5 7 2 ىاعو كراولاعأ تير اى مسا توم نا ى عسا - 5 انرلا ا

لع ونال نأ نع جس ندع ةددرعنوعبرض نع دانزرلا جا ايف ىلا بعدي
 راسم مل ر 

 ظ ١
 ظ نكبع داذو لٌوالاة دان الج ةوانلا ناو زب اظن باتا نول لم كا

اتورع لود ربا نغ صرلا دبع شادو اهو مساح نة ةورينع مع
 ظ هوجو ع م

 ظ
 ظ

 ظ ابص و ا. معاصاو يرام اصكذ ياو ىالصتم ىا آظآ00 راع نع

 ظ 2 هلأ لاَ عراد هع سداد «ا١ سك اك راج خراجام

 ظ مانع اًمرذ 3و ل ةرامللا ص ليللا تن وجو 2000

 يي ا.د كالا هم هوني ميك جف ىطلاو هازل ةورسمعا نور
 ظ 2 نولءوص ةايززاوساو صارت ام دوك تو صم ءافدو يلا 2 مياورلا

 -- يروح 0 بم دحرو هدر ازناكمئالسب

 اتيان نو 0 0000 ليتحو[نتدح ولا هوك رملاونااتندح عال
 كل

 زب مصنشلا نع ميلارصرمب ميجلاب دكا تح ليَمع هب سادبع نيت يف لا نم

 تلو لح رهعرما طك ضاق وسم تدح تاما زعسا كرر اع نع قورس ورع
 دعص 0 دي ا لل ل و لس
 اندم نا ا عاشلا 0 مدان هيك

2 

 0 00 ادم ب تادو

 ( ايبءاشب توا امال ى اتي دحد اتا سرد راداارتانب ضعب نب نوكي ل 9 < ٠
0 > 3< 

 يستسلم 5 3 1 0 117 7 عنيد

 دف ا ثيدح نير طاده ناك ىا كولايدر تسب كدحلا ناك رم اعاده

 انا 30 ةفاطلا ١ نم َدياَخ غرو َقلصلا راب نم تسمو .ياراخلا مب



 اعاد عجراهذ بلا اكل د نوهت لحد ءؤاؤدوس ابو يتلا شين داحالا

 يرن | طا هع د ثوحام ني َيصترْذاضو مد ريلعس الص رنا نعد هون كفازنم

 ال طا حوت ب لج انك دارو تومان غيور خس سلوك

 داوبام ألا در لوب ى اة يتسم نيب سره هبا

 ' يرينا ضان هايس يب دا ذ ش ةنانكاوم وهو الخلل رو نم

 م لمتي ناو تددص ناك دو دورها لي تين ديعرما تداداائاو قيحلاالا
 اميأ

 ةفاط ثدح ها لاقي هاورظالا وا جرحا سرر ارصش وتس الاه بند للا ىلا . سا 3

 ا ل

 انهمتساك نانا ولملع ومع 6 و ايتسماس لك ططيو ثيداحالا هند دن كسا

 ضو ديلا لغابم اك مج ىماهارتض اماغاماو لاش اف ريزعم م حالا عملا لع

 اولا لات اكبن دكا يشم ق دص ماكان يمتلا و ملا قرشا عدي شطف امب :

 اميلنمتروكدلإ ب اطخ نييط اخ تاور دنا لاتخ قلاطلا عوطد اعلا ذب نيتي ت تملا

 | دد 1 ايدو املا تن اكو الاه لق نر قتح اكره ان

 اثماتنعاع 5 هيصم

 اتنهادارو

 1 ا 21 لة ت1 لاق 2 317 2277

 داع

 ىف نيضرامتلا نييزعلا 318 ا 59 لش 5 نكد

 ( ولازم ناموا ام كيل انجل اكو ويطرد اهتم نير الا قح فسد نع
 م دروع روم دم اسج /

 دك طداالض مهاوج اج مداسؤولاو داد مالك يمحو وا وره ندردياع 0 ١

 2 ةروهتس يجو لذ نروكس وام نيعيمصم فدع نم الجر هاك

 < 000 ها
 ةددكو مس لع رم اا ذم لق وا مانا ط كا يعادل 2طن طنحا ىا

 تكا لاصابب ناكرد أ ءفارغرما ميتة ماو رنعلا لنمملا

 هه كد _الالل هودد حاد ,وطاخمر تام ميذبخ ىا١ شد نامل امضي

 فكفلا



 ثدحو دال رجع 4 نعم اىاراه ىلا طرح نام نيل ةوواولاب

 ذو ءذاض خيار بواخر ايا رجلا تاواحالا نمو ةيمملجش قاد

 4 2 ضياع ىو طاابم داردو 0516 بيدا اكد هش ىسمل كراك
2 

 تك

 0 اي همز وار الاد قايملا عماهتس الو ءاشملا ةواصربب ثريا اوج

 ا زم اامداطولا ماك خد داولاوزماخ 2 هعوخا 325 نب عع

 ذا هيثم يفد دانة زك جلد ضان دك
 3 ما ثيدحيو دن قع طن در! انضلعالا قرم نسب انو حيد ما ثددح

 ٌتارحادو ىا عير مأ تددح قولا قروي مالا دع هام دال

 اطير سمرا ع ل وطل نازل اسيع ديمو ناوصلإد_ صنخحاغاو حيز ما ٍْ

 ملم هياحو نكأس ءادو دحوتشم ىو عمر مان ايلا ضم عرشلاب هدا

 1 ارم ىناانيل ايضا تك ثيم كلان ةدرككلا نباتا سا دعو

 ادا ىبدعأ: را يلع يرد واتوب املا بلاد وص اديف ماما
 يك وجم

 ثلا هادبع يزحا نع ة ةدوس نامل بسياثدح نم

 1 سر وسلا دوب ديفا 53

 وسي كزاط د دحاخلا هك هاما املا رصحو ةأرما املا

 لا ماا هاج رتم الع عنيف اترو بط نفت بولد نع

 الدو دوام قيوم ءاتيضازكلا ذك اكادتب ايان دانا

 لبا لادم يور حقد اسك نيكل ج داةدرع نه مالا لصإد 304 ظ

 ةيدج كاوزلاذ جيجارملا ثنوللاؤلا دانسات ونسال

 هين جددا تعم قرن كدا تدع دم كرو ضعإ



 ناتي لو مصانع تبي ملام جونا ءالؤرعرارسا نا ملعأ يملا نم سلك اعزكاالّو

 ةموتم د نالقس#ملا هركدام يلعل دد وابنتي م واكذي مده دتمم ضعاس,

 نع اك ددواردلا سوضلا تدخل نع يامر يركب انهبرمجلايبس ارا تم

 ورح وبا نو دور مو بعكت ند يوزع تندم ةرئم سرم ياخ كطديبإا دخ درع ان
 ٠ ا ١ َ

 ا ماودبع سواح تسمو مثدالاعتب نك قلعت هدم ولو

 مساهل ديرو يبا قو ادج بيوع دو تامملا كيلا لعب عونه نيتنبإب مسك

 ْ امجوؤ هلا ةارلاالو ٌسراحالو رس االو رسال و دوام ١ ركتاع هدر ما

 0 كك دفع 50000
 كرس ١ صر للاروي تكد 6 ِ | اح يلهو ره االك تبا مدر جارد ءدر اءنحو مى ىرلا لحل ا او نايلولا انو

 ريح يد ةوادرع نرضا ضرلا عا هدهاهض تدخلا ده غاضبا ءاس

 فن دمع 51 فدوا دقو ديلاحلا لعدا دا سلا ليس عاماوهو كدهاش

 نأ كيل نا ضو ايض اوم قدصلا طع تسع عا يماشورر ظنا وهو أب

 اغير اشم الا نم ىانب شيل ادحا ىا َسهجآ داردابحا نم نبك سكك كالع

 ” سلك مكياذ ها دّومل دب لومضم وا نلطم لوممم اماوبؤ ناّمككا نسوا امذدوا

 مكابس نجرايحا ضوهو فاخلاو ىومملاريف ناَنَتِدَم ناّيكلا واو

 نيم قايد نا ةبمعو ىسرا دبا ديان نارلع'ْي نادت لق

 2 ف دصحو ىجاغرا غي ىا ةاطلا نع لسن ديه ماهر غو مكي 0

 انسيدسع ينل صج شو داملاب تلاتث داع ريب تلاته

 ةورحال خدام 54 ةضاابم عم خيلجري يشم 9 5 طوالا ت تلاتف
 هيث

 فناتق 2 ويل اب تع تش لانا ع وو امنوا اتباوه جمل

 كادومتلاذدا محمص طداطغاعوهرهد نمر نجل فص )العروب دلما

 لام جمد نالعاغوهوهذ لا اة الغ ا اخ دمر را لع
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 ثلملاو مترا حرجا لقد نمنتلا ةداورلا ةير وشنو لانش لادا لادا

"رص هوك هيب ددوقد دوو اوُحو لدا م ىروا ص لج اداع د ورملا
 

 لعل انهت هدهنو ءريحرلح ضن ريزع دومعلا ماو يلا دومصلا صر امِلَع 7

 ةذكو هرم عمرا نيملا ليته يطحلادب سلا لوصول صلا نيج طيزك

 رقه و عفر هلال سمسا قطار ابطا ذددحا كن ذل نع نحل نيس ربك

 تلات ايام يمسك غابطلا امرؤ كيلا مصيف ع1قت د بيس ك١
 5 ةئناذبو لطاك طردت ادرج لكي ب لوا ذيج افا نيس
 اوبس دف لاذ لمتسو لوانسب كإد لكامل زيت ىا مائل لوب ئلالاد

 داوبج فص طلو لاو دهن ايا الع نبا صوادتاط امد عييهسس

 2 ه نيمسالد لب يسيل ىأ نعالج رع اهاطع راو يمسالو ميغ

 د انا ”نلشمد دّششو ةدحوديطب تبل ى كر دنا تا اولا اورا

 ةعولا لد ةلهاب كاع عا اعد ثو هما سداالو هرخ

 5 لفك رونو ثارت يامّركك نؤيلإب شنلا كالا هانم وعد

 كه رهام ءايلا هوكسج زا يزل ع ةددسم ميدو ةورصم ورب

 0ر1 كا لج هربجكي | انوا ك١ عابس قم هما كا هراارداو هبح

 ةدخوملاب 'هرخو هلو ذك يجترث و لوا مطب رع 26 >1 هربخبنم تصعب كا |

 ليقدابعوجنم اان هبال اجي داهياج ىاابلكهرابخا ى١

 ةرذعلا وسو رادالا نم دم امر ياشامام بت دارا 5 م ضاارجلادإ 3

 طاطا عيحعا دال ىرجو ف د كّمدَمد
 كاكاو سالاذطو ب اوكتس أهلا ماللايلح وهي وع ديكس ملاذ

 1111 ابمطفاالو سْمصدْ ال كا ناحا هيأ هانمبيكما

 هانمم



 :يلارصارت مدعاقنم باب م دال ها قدا عر تاو نا
 توه ةربكو اجهل سدناناحات ةح تلا ةهعذ فلو نوبي ظ

 ىئمام أن اًمرفوفنضاع ةودلد هيا عازّقو ”نطابلاو ةرماظلا ييلاؤر ىرعتلاب

 شام زعلطو اد ى:ةندزا هأ ناحا غا هش درازا جب :ديطلاو د يس اننا

 ع لالا نلاد اهم طب امررظام ابطككدوماس الراو كك هايبر

 شح لطوب» كوطلا الا هدرع نسارنا لاو كوطلا غطزعملا لدوطلا ىا نويزلا

 ع امدلحلا ثلا اصزمو لولم نار2 حاصتت لوطي رمح ناغإا تاكد هرثع

 قلل اع. مالا ايد دب نط يللا دوب ملكت ىا طا 3

 دمع د داو | ديلعابضعو | رمويك نع ى اتا ناو ّىلمم 2 الحا علقو يلح

 أ دتلملاك ب ماو رعد مس
 اهورزتت ليلا كال م ف هت اضم و عمد د ادالواميا 0 :لمم جا ئا َيلعا

اوه نما داش لاهوامجص ابي لما ورولعلا نيب ب تلسلاكا
 ا ٍلئرلطعلا 

 2 أ غسل ليل خرل املا عن لوطلا كالا نطالب ارطسد ناخد تام

 : :رتلعم نيهدنكب سا نم و ءابغسلا ل مف ترك لاه هنال هزعا إلا ينطنا هابل ب

 | دمج اري تلذلا انس ادعاع جو هضاب ةدإدز تملا ضد ناو نو

 ايديز ةجارلإ لاق ريبكل جو ويك ذحاع م زا نيلاو ديلا كا ماللاودرذرتو

 ندي نع د ام لكل شرم راوغالا سابلو حامد كم ود ناك

 ع

 نسير ,قلا هو ددروملا وماما ري حالو ماء الك ةشولااماوز يحل دالي

 0 ب )|
 وما صان ابل وُ رس لارسعالا نامل اعو هرما وبه ارلا نب نما صور

 0 لا نالغانع ف درالا 0 ١ هو هيو هريالو 'تكارق الو

 5 نان رو 0 راد سصوهو درلاو ى 9

<2 

 ظ
 أ
 ١

 ظ



 دار اخرص مص ردع سااص ” )تارا نينا نيمل للا ةركد رح هارك

 نلمملل 3 7 - 5 ص 4 50-0

 مال لك نجا اق ةهنس جاع داش ثيرو زن ميمي جيراذ نعدعلبم ا

 5-2 7-2205 نع و اج حر
 سنون هوكو نازوخو قوزع يضع ادبي دمنلا نما رز مجدا ىلا كذا

 ءنابعلا قالطا نر داشلل اللا وزال در الورعان ىا فورد او مونسجو بو

 سو 051223 7-5000 اولا

 | بس ودم هيد

 تراص ىا اطل كاد تيبلاؤ ىا ريحا هاى كرمال ماضل

 تان ةورونلاب د ويب مدع نعررومالا غرإلد ان نع دي انك هو ديرهاكمورلا

 نثائا عرض كاد دبزلا نم مؤلاهالخ قلاش نامي حج مولا ةدكم فوصوم دبزللا
 ا” : ْ 2

 داخل يضلاغراس ا راكم متصلا ماجد لاجرلا نبورطو تيبلا

 د6 يخل يعد ثرطوللا مالكا نم جوانح للا دانس يدب ماد ضن ساناك د درا ل ف
 لاك عنا صاو حا بلادها بادب قبلك تمد ونال ءيلا نه

 1 ا

 (أملطلا نصرزدام هيض الو درب لا دروع اذا نه ىرجاع طل نتي تدعو مك

 . فلما ١ 6 و ليداع 5 هضاه ساكت دا الذانتوااما ١هرعد

 "ايس زار اعل نش لايمل ا رّمضتو اللا طبض نم ندب عواد اقباسماواعاعا

 ةطالاصي خخ د تو 5 توين يلد ةوفورويط ةدوجورلف

 0 مداح ماك حرجا ساو ةينمدللا يدون دلا لاوحالا نع ٠

 اعاني لكأ داب | ىدر سوما طول 0 "١يرع نظل لع الا نا عمو

 فم ءانالا ودم عيج بح ونسأل انس ساو مضل ,ونص طاشبد ماىطلاسكا

 ار ملء كر اص و هان ميبو عدم ملا سماد اك ورو داللاو سبل



 ين «ا ١

 طي رهيع احلا -اّمدلا مدعو صو لغدلالدلا نعرض ايد اور الو اوبرشس ا ىاولك

 "يشل ة اجلا دق نمو تاطلا خلك نم يلع بتر اه الع ةداشسالا نو ورغد
 هدحو اكملت تيبلا مح ةيحاذ ظسدقر ىأ نتنلا مونلا دارا ىا ريضا هاو

 ُثترْدع نح مدع بج نم طلخد ونتج نكس يشاء اك أ

 هوا بلا اسيل نك موحالوابوتبريلا تراس كبطل و دشلاد سلا هولا

 تاع هربلاو ١ ةرارلا سبيع, رطياما نع واش مسيلتأما هدب قا تكل شدي ال

 ديل زيود حاملا نعي حرج و) اكوا موحدا مرق ديس دب مقوله زيملا
 5أيعاهر اك دهارحا ةديبع و! م:طا صمت غاهد نمو مالا ب مميالع

 ببس بر نما ماين نتخ هدير لحدا ككل د هزطا طبل ب هدوجو ا نزع دا>

 ةرشضلاو فلم لا هوصلاو ةورالادرك نصف ١و مطلع ءالطا هيام ابنهم

 8 ناس جاز عيد حق اذه, حد نيكة ا دل دو

 وتوت رت جا انابضلا نمشي امان نأ فرحان

 00 ادد شو انسح ا جور ميك ع ىزرهد ررككدا عوز سمج

 كنعد ديلا مجانيا نسيان طلاع نطيل ت دارا بالا مرا

 كفنرتببا تاهت ضايع اها هراتحاو هززمو عياظطإ ا داذ حالا ورس 2

 لجو ”ووليالو بما كدلارجلا لصالا غيوهو نينايلاو دلمللا 27 11

 0 دال ياي يتلا شوق قطشاوا امالي ىبعاد ١ءايايع

 - نك مهمل! اصلا و ولا ةرعو ةديبعوبا ككاو اولا اناورازكذ

 وه ييلا نم ا نيزلاد ورح ل نع واتا دا يونس دار لالا ءرطبو خوال

 مكوة هدا ةلاذدارظاناادد:ثدالع درط دن داد ايدو زكا

 . أ كش ءانممو ابل نارا القل راضلا شاك لداطل كيم تس الغ الكم



 كاملا د 0 . تيك سم

 لتصل زجاملا يح لشد امك هروما يلع قبطي ىزلا لش ءادعدممت ماو ارمي ءقابط

 رضيال ىذلل تبطل جلي ابنعرلطس اعترف ثلا ردصالع ةددص قبطي اهلا نع

 *ادمإ سانا ذاع دو ياهلا ذاذكما تنشب طنط مالطلا سعي ىادلا وهف

 لكي ا درلف بادي صياقنلا داي داو دالي دوجوم :اددالا يجتأ

 نيت هوزعو لجداييز كا سياكه انتم ميباصدزو ءاد لك

 وشال +ارج ىذلا فايل كو جيدا يادي دنس 278 دعوي جنت 8

 2 داكن لي هصىأ ماللادب 8 وا ماما طعم اطاولا ضنا نيل

 ظ و سك دك شالا ئشسلا لاو ككل شلاو يشلا نم ىا انك انك
 تر يونرعالا نيب عمجتشا ع د١ ئباضعا نم اونضع_؟يوا داش عسوااهارثا راو

 ب برا رإىتسصرم ىاريلا '”ءاضملا نع اضوع مالا سلا وز هتماشا اق

 ا ىلا هرخدارتبم قف ةموغللاو نيللاؤر بدا اكهيلب شت

 لِيقو ةدارلا بط تابنلا نم ود و كأنه بدت برر ,هتر هيرلا وابل 7 اد طبرلا

 ظل نحو ولا كادلاو ارلا نأ ين انناؤرو فورعن طلا نم زوو 5 هازعرلا

 بولا سس بلك راب ايلا رشا بكون كو نلطإإ طب زن ا+مازملا وانا

 مقعد تر رو نيد نع درو تكوقد بنرزلا تي فواد تن تببشسو

 تلقييطلإ م مونلااع نمكسنداؤ هرانتناوريرع مبابر يطرد داود كا اذوجو

 او وطاب دصت يبدع دم الان نس
 دارك جاه د ادا كاشف َُ عنصر رس قلبن كاءاضا »اد هدرا

 لقبي هد 2اس دامراد او يذلا نصوم يبل هنت بولا

 00 نكد دو ةيياع ةدامل تيوب ٠ نالررص اظغادع ده مج 572

 20 00 هلا كاعد اهتس لكلا د 0 لا قالطا لبق هم

 هعيمن] نإ
0 
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 | ظايوااراخا توتا تعادوا :عيتح اباد رابتعاب اما !بعانشن راو تعمر تينبا نا نمت ا 7 1 ه7 3 د ا 55 ؟ 1 4 .

 3 دايس ادرإو نايضال ا اهدصتيل مضترلا عن نمادلاء ابيب ب نايا مضوم

 ةرذكد ار ديضونو وانس و مركلا ةدادكذوو 2و ديضلا هم ةرسل نع د انكوهو هد رك كا

 فوالله ةكد تسود نكست
 الوزان الع ليللا كرر نلا هرم ماركا دالي هران دوم لا ةرامااضيا |

 الري نوطو يما لاك هولا وياي طننو ,صتدو كانيضلادب كدتمم

 ةفلطيز مدوق سوت يصب

 ا توكي 0 جاو هركذ دال طرد نكي كاع تاق اوطذا. نإ

 داكم ماذا كدي ىالبولط ويصب
 هيوم

 د نلاراص دانا نم تيبلا ٍبيبرفريو نيل بلاغ مز اع سهل ءاياضاضيا

 دانماد داما ورش كسلا حاسس روش نسوا ةاحاوب يلعن قوو...:5خ 0171

 نفع كاعد ندا ىسانشأ ملعيل ىدانلا نص متي بواغاد مث دخد موملا

 ع 700 :
 هرم وهو تريشع ىاري داذ جويلذ امل هل وهدم د موملا كار ىجواداروللعا

 قدر ةرل تلاد دولا لش وامن لإ كراج يال طالاذ ىدانمالمحا بواسع لا ا ا مكى رى اطال

 ةيلاهر غر كامو دريان يسال علم ريع نوي دانيا هما ا

 -ةاىلااهاخلا ةردومكا ين دتكع نعرف و دام دهرا وت .بيقانع دفره

 نيرحال 185 0 يي

 5 حدا زعالصو 20 ه6 > سرك وخلال او ميظعسلل مابنتدياو

 دز ىاك( ذ نم 1 دارااع تشر :بحد ايمانا نينه ت اروى

 ابو هركرتلمإ ةراّشسالا 7-5 راجل ماس وأ ةعلعلا شر نهرح ا

 2 هع ساو جيلا نم ىصوداه ق و ووزرا لاءاميا هوك تحذر | داامجرح

 يقرا زيد صو زا مزود زيا درب ليخومه + ريما م يملا اكتب املا



 00 ميسا تحرسيم نهموا نامز هامان ضئاماوقو عراب عاملا

 ايكوم نمؤعام ةزك ديت تكتيك ومو ةريكرطسا نا زملاد

 كاع نيمالد أراب نحيا سرك نبا زلال كت يَ نايضالل

 ةحرئاننب نكري سركو ةدوزعلاد دحاهالاديمبلا غلا ارت الد انامزر واتت

 تص كداب دك" درابلا بالا اىا سارا موطأ ايلا صرير ةيض و ادا

 سم | نطفد نعش ) نونلا 520020- صين كدلادوملاوحجو ميدل كاكا

 اذا رداد لبا دوع هدوجو مدرك مدا عن كلان ناينضا تار ص ىاككا رح

 ابك لبو بشل وتتس» به زلك طرا هلو مناي ها دج فايا دن
 اكوونلا ضو حاب تار يضم نما تعرب نم يصلك 3222

 يا كتروص ىس ادا نيب زعحلا كر دورا ءيمسوا لاكندا ضايع املا نع

 3 311 ىدلاوجرللا ون بولا كم 5 لل فايضاللر انلاووم كو ميما

 رهملا هلو ميلا منن حا هور ل نال نماطخ اند امل لازما طئاح نم

 دف ةزمايرغ نعد "نأ ءالوره امنه يالداوبراراهش ايدو بمسييلا

 ع درو نه نم يال عدس تلك نمللا رق نم درو نم نب !ًد ناشد اج

 مرو خلا دوملا صوصخحا لا ىاراننلا صوب داريدق ادع كم

 ًدلاطكرو بد بضي ىدلاوملالع يجن ميل لكك مناد اننا: جماع
 ناو يللا ناكل تعدو دا لات هانيطللا يلتوور ترعب

 ضبا ف يكونوا وسي نب ةنك-هيناد ةيمصط لالالا

 موالاوع اوييملاور عدلا ببطن بو ةرشع ىراحلا ابعد سما نا

 َّ يا ركل فرن دلل لامر دا نم يبرعلا مولع أ 37 روت الني

 عواد يزعل هزركذللذ هارب الكبكرلا خرا مسالا نوف فلا

 مصل



 يحاصؤيإطلا دازام كوالا ريو هدالدا ةزككال 2 توا تع ار ةذككرم ةكيتمل

 كورنر كو | انوي د تمد يري وجو سونا نم ملقا تذزىسكلا عفو ضن

 لالإطب قا ديل ءذيصلا كيو ءرالا يد ايلا دي دشتمو كو دال ضب لح نع لما

 .اثرحإف زنهس حا قرص عي المو ملوق طورإو زل ةنيصب اوم كسي

 «نون املا انكتدبج اى اسييرس تنعش ذهبان اييدضملا تصخو لهدتنتو ىلا |

 مادا دنع ىرحتتر يدا ىهصصنخرجيو نا لتِكو نين دالل اهتصخائا ل 5

 ى

 ىأ 2 رص راع دلاورضمامملا ريق خرتن ريل ة ياسا 5000 لإ

 ع
 نى دق سس اصابة ةوق دعا

 ديرما مب نيج ىاّدمملا اذلد ةدحوملا عب ميلاد دددّتس نجف

 حيو

 تاؤرو و نمضي كرت با لاف دح زنا هزة رضاك ضو رمل عيالك

 اخ
 : راصمالا سده مالا ضم غلا ديد هزكب بو .مرئانللولا

 00 ةرع) در رجوع رالثاع ىا ءاجايد ددس ا ف او يملا

 صا
 مرض ل عا

اد ااخاكأ لح هزي نيت افصم لوا ضب ين ها ف فدبسو
 ..06 ب

 تياوورزللا نعال فووللاوه ثوالاد كت ريجاب عِدرَنَنِب قمم لباالو قينح

 راعرف يشب ىا لبجلا نم يحانلا ماج ئشملا ىلا يلا ىسراذ نبا اق نيم

 ا صو مرح د هو مبدع د هج ديان ؤلا لعل دا تيحانب نمل اد هونخو 1

 مى 1 -

 موو مانام ذيوكوب اكا مْ ا نوف يبل لها ضصرعل ا جرو وبلا
 ءدلال

 < اا لفه مضوملا نب واتمنا هحق ورشا .اوّصلا لو ىضضاالا تنسب انااك

 كدي ل دو ابلوذ ها ماعاد هوجولا طداوعوملا وح ديلا ملا قيطانع
 طع ا : دهب

 محم كدي د نع مصنف اوابلا ّاشلاد مروا اس يايمندا لع

 ْ نيينمالعانصيا ينم 0000 درو ى.ةرعلا ىيبص نع اوال املطم زر داهاو مماانح كا
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 م ]صرع د لم مدان و نيج الاكعبذ جاهرم َ لح دانه نم ضو داكلرب

 7-5 دالاماند باع هدب مضل وعدو كيل ًاعيطَأو
 رش وحر از ت تدار ادب : دمللا تكي ماع حيال وص طميطالا زم نال + وص

 نافيا ما سابك لباثا وحنا لصا دك هوك وو لعاز التنس قو

 ْ 00 د>اغ تدان م 7 من صا هو داموياوصأب بوتجاو هود بولا
 ١ د

 ا هرغ هزوبلا نم هدديب جر للا ىسدك ودي اكذلا ومحو سورلا نم لعأذ مسا

 نيس يللا لوصالاؤ انكم هايد شنو هولا يف طا مطب قو لينسلا هع

 ذياب ساعسكو هنا فد لبان هاسكي جلا
 رغد للا دج ادسك دلاصب يعد نيتيلا نمر ظن و لصدور اج عد دج نو نةطنشلا

 باوصا غاطيا نلهجللا زملاو ىسيماداب طارش ال مانغا كيدز ىم زمانه

 قالة داوسا سو رغد د هلا وما رك” صتض فيطلب جر درارو نيدرشس

 كا نم ذوزحال ا َىاَضنالا نم داب ددو ةديببعولإ هكأد ند ,يخلضو

 "معشر 3 عع دي انكر ويطل نب دداطلا زلعج ا راو عاجدلا تصوح

هراطلا نع أ هيصيف ترص عا رتضنريطلا دعا ذل الا تنص اذعبئسو مم
 © ذ

 كا 3 قصاد وعرصيف قلب نعد نع دان ارطلا +ادب ىح ١ يضت لرد خب د تصاخا

 تورد ريتك وح ري كويز بموطباطوريطلا كجاذ لها نع ليج

 انه 8 ىا ١ ا تاع يح لاو تزل 00 بيطاو دماوهو

 قا ةحورملا ةدجولا درت ماظل اشيا وا وما

 تاع هرمهالو ردع عار داع دوال طار خور ضالا منسوب ىلا

 هيو زها ليام بانك د منج دون شاكبس هدو لاذ يدل صو

 رنا هدول ريال نيرا بو دابالاوعو يلا م داب نخب هات
 رهاربثا

 | عمذ



 ىلا مادا ىا ءا يصنف درا دقراو ىلا ضرتجاللا هوبشا لمد ناظ رجهرما رق

 هدر خو بو مدرل لظممو لا رد جو مهر ني دج نم هدنع يزكم غال ريصلا

 مياس نع ديافام 59 نأ كيدز لاك د مند عم اًكرِمل ب جريالو :لظق رمل

 15 وكاد 0جءاطاعإلاو ىورااذ ىا ّجئاذ رش باد رييتماياغو ما

 ل وا ءامكاتا الزكي راغاد _ لاو لمان تددح نمالو ىلا ثييدح نمال

 يا ةرعلالا اذه كلا واهادان ةدسع ول لاق دو قببكي عدو دنا وا ريل جزعس

 - اكورا ىا صاوهجو يريناو أيوا لابد مدان وجواب اصلا ذاك فو نات

 7-0 اكاد يضل ملاو بلا مطخا١ نواب ٍياورلازعب لفوق قرلا نع ارا عددا

 و عم ما دم لا دحدم نم كلتتن ا < عبا ما دبا ما ونكمل معاساووونلا

 ْ ا هرلا ردو حق »خالو قاصنالا متياغ ذا رايس العا وي ولا ما هاك م

 هيهبابوع عدذ نبا ةدالاو نبه نع ببسي دا اطشس اوائل هدمبامثعانبع

 كرولا نب عادا ماصط ةيعبدا عا مصرِم ناهذا كسلا تنام معو زو

 انعادر ىلع ا جادا بم معلم ة دارالغ دولاب حلا ذصو و يك اضع ىاوكب

 اكرر نصا مق دال كحد زم الم اع داك حق ع هداك وسم

 ةركملا هددكو هال حولا كاكذ ىييلا يب دياعرلاد ادق و عراك در ايا نم كان يرد

 هك داهزتومو مكر 1ك هدا رخو الغمام نعلم اذ يللا رزمجااجحرا

 2 ءآفا يبه ضوخملاطلا ةكرطادنع لاذكلا ءرظع علدر ةأماد موش كد

 6 دانا وانك ااوطد خب فك 2 ف ددويض تيب د حرااكارضلاب عدو

 5 ظ عا رو كر : اه عسا عا داما نيم يطا دانا ماض

 انك عاولار وم و ماد منها مسد اعوووامسوا طارح يدع ءانمم غو كك

 > وجوو 0-2 وررادغ جب دلك ذو لزم ار حا#م ّةصستس دارا ىناملاع

520 

 ةسجييوم



 وص نا 5 3-0
 . - 1 95 ص .- َ .٠
 لحدا ددالاىأ حا نع لسا ل او رزحاوإ ىلإ يشم نارا ظلاو هديع

 2 0 2 0 2 ظ

 دل ىإاهللام ةركواعدي تاددغسو بر يخيب نا لمابعو لص ةمزملا نم عجاونلا
 من لا . مسبب بي ب ب ع سسسمج
 ةجم نيا مج ةيطشس لاك دّوم ىامجاو ميلاوم ىبنعم يروا ىو ئند

 مؤ لملاو ةبطرلا.!زنلا عزل ةيدرج و نمسا ةدحولادوداظلا توكسو
 0 ل الا عل 5

 وكدا لتجد مات ريذو هوا ادك ومنا نوب يستر صم اللاب غو نيا

 35-9 نى نيبللا عاشو ءيطسلا لع سر طوك مادو لور لا نم نام مسا

 بطل تابلصا طم اكسو اد ندلظل ايإكف ورز اطل عرب لام هدو ا رشم

 ماو دارار لاسم و َقاودبطقزم ئتضإل ذو مكبر يو د ا ددرج نع

 د 97 ا هر :
 داراورارالا اللة و ضرلاس عدد ام ادهوبطتلا لب تبسم ندد لاني |

 1 ا ل
 رق دورا نفل هولا كام صاح ىترن أنتم هبسسا سوم سل بسس

1 

 كيا لا : 6 سيسي 7 نوح

 دصتحو يضرم يبس الا نص قيد ادان ميس رز وإذ ابداللاو نكمسان الع

 را .دباذا نأضلا 7 وزوئ ادلو ْيداراملا« 22 مي صب جرش الر م

 ظ دايرين مارال ليقود لفع ا ءانجؤح ا 2200 انكسر

 تاور نمل وأ مصب ا بولا نعاس الاصؤيواع . تدوخ

 0 نامإإدو يَا درك دانا كبلات يف نشاعمل ادعو ىزرلا

 ءايواولا ةراص يتبلحلا هيب ممم اكذلا بللاوسا يملا ب يصلان حام ىماهلل+
 عفاكاماضيا تروا ذالاو قيدادا يدابشاوربشمنم تاو من يضاهي امتلك

 ةعيطلا ..نجحا ادد قي دما داو حاسوب مادري ويؤدلام اص تسلا

 اقاويبلل|نيتسويمنلا -ةودو نيوانمطلاووط دلو ةةيطعو قيزبو دا عزم

 دانك ذوب ثيم دوا يكد ةربى جو زوالا ا موتا تم لذي دعم و
 ةطلاططإو عميطم ىلا رو ءىَط عيمز جادنباو عروب تنب اهلا زلطاو ليلا

 مجال



 الا زلات لتت# ين كشط اداعشا وطي يلوي
 اهي ذك جوا وا نسوا ما عي اكن اكسو هلا ينسوا ها مااهبذ

 امير علا نخب انجاب ل لا بلا نعي اكو هدا داتا يب لطم بح دايو

 *نطبلا ةماضص ىا حمض كل ايعوراملا نوكم داصلإ كبارا دروصو . 2-1

 ل ا كك « يصور روم ءاورلا يي طوعد ( منيا ةدينخ حوامل ىف ءاورلا

 اشو ثيعايدن مايقو ابيكم عادا جالبا كا نيف ضاما 1 داعب نمو

 ابراج ظِنحد لسور شن وانك للبن الج يلاَزيصيم يافا هدجاعا نم دأدرلا

 > ارلاا ولاة و كرم هركك دما جيندالر البل حيتان حوال ارا يأت ةرضلا ةراجلا

 2 دوصا_ نخل ءاوا مرا هروب يللا و يلا اهيا ةرواياابتص ابتدا

 دس لا نا كوح ا نافلا ندكسكن يدنا نا برا جوع اكدوا جداجاضنيت

 يا ىو ىاركب 3 7 ةرجولا داك دم "رضي يدار عد ا

 50 بلاك وابل نم كو ىا لام رمل سواريه ٍتسيواةذع

 دور حالا عرك دك يو عدد تنباهو ضدو) كنب قالا غواذه ا ىدصو

 ا بدا دره ىا دما ماظاري شنو هاك اه غيدرلا بيبا ىلطلظلا

 ثا ضالاو 50 لم لظلاد رود يملا 4 كادحا صراخ ىادزلل كو

 لأ بالا ءذص نم يلو ءاورلا رح تملك وج ها ميكو ذنب 77
 ع

 ”ليض شين واننا 2 فد ري ءااكناداوا نااضحا نبجفنبلا رص

 دراج بنده نع يبرر جر ىف و سم دل ونعم نحب حلا الا نع

 235 وة الاوي شو ةدحولاهصج ت 2107+ كوم اذ مروعا

 نق يد عيال هرلخنال 0101 217100100 نوزماد

 10 و ل

>> 



 اممعورتنت انو اكدر ورشا قيزنحتو ناملا نصب سس الو همنا ىاةددنلا

 9 نمر دصم تيم انماط ىا ميل طيش رم بعتاو فرع الو جرحا ىا صك

 ص2 ةضلابمو انيكت ةرزصم وف ة دراما وو نعت اند ىدرو ظل ع نموا

 اطيل ريدان يدر ندا ىاكتتِس الم الو هئايصلا وعلب دلاورتدامالإد

 - علوا لت داما وشو -وللا نمل يستدن ٍٍس

 رطل شع نم ذانلاو ابرج ةفعىعديانكوصوّشو يزاد يلام مالعأل

 تاجكادبو ابك دعو رس كهل و ثيظنتب + مم تيبلل دماج

 90 هته وب اداه حرص خرج تم عضاومؤ اطنخ ليقع دويِطلا

 0 ن ورد اثنبد كو دك يو وللا نيملاب هاو نم نم ميل اتا اهتيب كدي نورلاي

 كاوانانوهو يبدا يزل رشي! كسلا )الدو شنوا نع هضم هوكي

 طع اكررما نيلارياور عسل زد تيبلاتداور صباغ نطلع

 0 ةيلعللا عوض ءربلا مخ هوكي نا هيت ذمأ اييدلاباماد ىلا قعد

 :تائَوم مايانا ع ناموب ئىا ا تسلا نم ىا ض هرر رمأ ىأ 5

 كوعاد ب دزيصب ضخيداجا كر طولاو حس ادد بو عيبا ديم

 ل ةأزم ولد ؟يذوباوهو عزت لعاذ مواتر نزلا جارح

 مدنا امال نثر تالا قدا إد رصمو ام نايم

 ب بندا كارلا ةدييحؤ ريدا ركذدوب شم عبود دنا عابيشم

 توما دولا ابك ريا وسخ ل ى ادا نلخ سد بولو ونلا ذك

 ومر شكا كا يطوي بية دوام نبدي للا كير نم وو اجرانص نم

 كاب لونج نامت ني نرلا كوكي كيد اع تالا وو اببسسلاب



 هطصدخ نع ةياوز وب .دابرطسوىادرجلا ءاا1ا زب اصرصتسخ نع د نم نكاددول :ةؤصوهد

 ابي لما عمت ١هلانش لك دقت ملل عامك هاون رمق يعول نيس اس

 راض
 - ديل تاذاقو وَ لاش ىو هج ربا بصب رج ضال نع

1 
 اع نوتيلا وسر شس يو زوانياهصطتخ نما بوق ها رهضو ذعر قو

 ايكصلا
 ٠ كرر مل ةداعلا كاذواهكيدد نَخ هوا هيد دص ك خانم طدردهواريس زنا ؛

 لولا

 2001101 1 1 ]7 لدم ٌةداعلا ادرج الو مبا بارو تح ناسرلا

 ار لعمل ضوشتبو ناظري بلا جدانعا اكو 3

 بكيت حقوايدرشم لمواد را ا لماك الجن هنت ردت يسجل |

 تيكا نيرا تاب خضع كا هريسؤ عىزتيانسو ىار ولاد هم

 ةحّرصملا جاوا ادم دقلاو ماطلاوب دس يطح ذخاو اريج تثاذ اف ى١

 يضل او يراد نامت دنع لسا دو نمل لا بوند ارك
 اهاعو نم شاد ريشا للا دد خو دوهارالا نا شكة ابو ا١ماونأ كا نينخج

 را هو درك. الاستضواهي عصوتومد مال صبا صار امل بيتا

 انعوارلا و نالت وززماوزبلاه لنالاعمنداو معا هاو اذني نلاؤنانوول

 3 ةي 5 ىلا نااغ ئللاللعا ا ش2 لبالا د ابضمب

 اص اودرو مندا نان جنللا ربى ءصو و دروأ و دو غو لاما نم كا نو جول ع

 اهتدوو ىا'تصداو همك ليالاتحام ىتي اد لكم ناطعاو اهذالاطعالعوا

 9 رلؤرهو ضيعلاب عج كايضلاو مهاوروبلاو لبالا نم مالا لا جمر امس ىا

 1 2200 200 تموافلصو ١ نيا ىااجوز مايّصلادض 2

 م زعم © ا ادد ع مو رح كاف ةيوككا 1 ةرحرلاو رج اادلاب جاد لك رم

 9 ا 20 وزر وبلا لبالا همر جز وجد لك دع ىارط ومع نم لع فوكو

 ل دح



 ظ
 ظ

 انضر( طوعا ىا اك مو <مز مالي ىا عدز ما لك انلا جورلا تىاناقو

 رلهارام م ااتيرلعا بلبجى أ نامالا اتم ىدلا ماهطلاعو ةرللا نصر شد مولع

 كربلا دوج كو ضدالا جه نو نونا مجم

 هيوم موا تبق انا يدلل ميار ا عا جورلااذع كا ّياطعا جاك

 سيرا طيلة دعوة ةارلا نصل الضادلو والإبل لاام ةرابعإلاة راش

 تجب هوخوااذه ادد نيمللا نك الايا ١٠ اكبا حان مخلد جالو مهب

 ريوق ال 2س مس حس دهس بسسس

 تلج ياا هراتف انعم تر راع اد مع ريلعسااحربلا اهنعسا عر

 00 قالطلا غانم لعاداركككينا د ىا ود مان وكت ك 2

 . ضشااو يزوام شاك ورم رتثاو لق هوجو عص هذلا تولي نا ريال ٍ

 الق ردزبك أددللوا 527 ناكداببلع جلو قالطلا بلص نم اعذلؤنملاو ال

 انكوت راما جو اعاساك كيو ءانقملا نص ضع ايد كاكا[ ل روعي لكو

 د اضل اهسنزص باف مطارة زل ناد الاخ نورا زنا هك
 نأ ع ايعبذا مسك ريلعسالصل ال ثيدطلاْ يلا. جاحا ذاب زنا لكد لصالاؤ

 0 انهما حا يارا مهاهلع كالت اجب رك تضوىلا

 27 20 درك ١ ضحا 9 ةجاح ةدوطو ليلدريك سصرحاظلا نع يتلا

 00 ميلك ردا لمص منا )وسم يه ع ذانم تئزواهلع :ةراع

 كل يامال انادانخاو د قل خالدا فلا دنملالا ع جمد مال يراك

 ا ريلعر دال صرنا اولا ضمت قبو نبال و ةدعابملا ناو تسحق بول و7

 ماك( بلا دارا دا اذ نم سبا امد كلطا لزارن جيذ مان ءسز اكلك تكد

 ماا نام نكن راكي د نبات نض م/وا رايس دا ةقراملا غَج هدد

 كنك يلا و عمذ لا ةييدح مرضا زر وحلا رج يازين 0 هاذع ىلع



 اور نم املاع ءوفارعلا جرا اجور شياع دوو مذاق همز مان عبر داكك

 طاوس ل اح رض عباد يتيالنايسل اسد ؤا تاهل عب وصنم بد ابع
 ناك و مهالوسراد يأ اونا اد ذراع تاوورد مال برر كك كل لع هعسا

 انو امي وراكب 7 ارداف ع وضرر 3 راك تارخ قضوا «هرروبا

 هاومر ىو نزلا ذيدجددخ مو هيعت دال هالوك انما مل يصل فرط ظ

 يف كد ادا كيد رصعلا يد لع يلعرما ارصزيلاه 5 نا نسم مخر الخ نسما لا

 7 عر ذيرحو هاو كوني وقدم ورك ةينيحلا "نع نصرا وثرو

 6بلس عسا راع صفد لهالا ةرسدعمللا جاما ىلاماك

 ملل تالطلا دانكن بنمو د اكرر هشم طوكر ذه ديزل تي اننا ةيلاحلا

 لا كرو نمو نر ككل تاك ذرب هل كل سريرا ل هن ينال تالطلا+<
 يي 50

 (لطلا 35 . ته -_ امي .

 ْ وني محول يرسم ىالط لسكر عرمان ذيل تيد عرمز ما قالط وروي

 (دب او ابين ىيل هوركمر انك نكت جوا نيبال وا تازكك نام
 0007 ذآ

 اتازرعر ىزراو وياما هو مهتم ادلع انعم ناك نان عب تلاع عش ادلع ىيبيعنلا |

 بلملإدجيزملا درعا حا نتملا نال زد الج انبعذم يطق نئنيح م وعالرنا ضايع

 اتم اسر والاه بن تمرح ذا د حلابريع جلطالرملإل ءرزملا ها ةيوصنإدد

 وهلا ادام شيد داحا درو نم تلال ومروان يرش! تنملا رينا نم يسود

20 11 
 أنا صوص مدام اهلا نعاذغ تلطم كاك لكم يلعسا اصلك الد انك ازك

 دمرلا 7 5-6 93 - 3

 ..ةلصطيات لجل ورا صالا عم وكنا ةيبلَملا ياكم الع صان
 ودا

 نهاويلا .٠

 هبوع
 .٠ -

 6 .ومرلا

 مادينيدلا الاصللاو سابع ديا ريشا د مارمإلا قر طلعاسر كاما

' 0 
0 

عارلحا دو انش زا ادلع نم صاج اص و طرقو ةييطوسل نار سيولد
 بات

 اوم ون نصدم_........أد نيؤورما كفو سي ةبيف كيمو

 فكل



 معاك شكلا 5 دع لملع يني. ريع نيس 0 يلع رضازص

 ارا عد مارب ىوصأ ل حف[ حاقيبع ب و
 داو ملا رج 20 دم نزاادا ناك 9-3 ميعساطصسآ دس ينعي ديك

 عضو زم م .ؤلادا رالف م موارلا دخاد دالالاو .ر ىلهضالا نخر كي

 كيج كوس نا نعال هذه تل ليوا سايتلاد عم اكد! وكك يلا مك

 مخلارلاجربتلار تما قيلدرضرو بالامس هت اطيز عضي هو مسيار

 قلع بانإ زر اىلاب قلمم دال نشير للام عدعل ابشن نايل رس در

 دسح ن مأ ارتي 0 َْى هربا نا "نري اع عونا نالج لاو ىزيسيا ل

 هذ ابها ناكتاج_رالاذزع مي اهاولاق ابن نلاطمدا
- 

 مهالص دو دانيلا ناب د وهام ١ ليت !ادبه نا منعا 70 كرار انصعالا

 كلا )تخل اهنيلدر الإوا يالا لع عوملا يب تح ون تزاطفربلق مانياشاد لك

 ريحا هاو ترا زوا مولا كلو تسارينساو ردا خسف هتلر كذا
 بحام ناو ءاَيئَسس الاو انوه 50 لاحت ةانكك عزشلا

 البس ردو ميزا هوكي نانا ننياشم ضد هراّتخاو ةولصلا اجو عشا ارنع

 عا بسم مولا 2اماداراو مؤاداارطلاذع موملا نكاطرس ور 53
 ”ا

 ربح در ريسلا يدك“ كوع ترام ريما لصأدا ةجلع كنا كوردي

 كا ةيطولا داترل قفاعم ذمار داير ومو يجةمؤلا ناخد قاع د
 يا :طذحا ىا دش بدر لك دو امو مولا تاما ةوهتلايعادماندد

 وا -”لفقيلا هاو تلا مويا نإدرامك سيوف د طاو ثءبل مويِخ عا كدابع

 صخر و ىلا وربانايحا ىدااسر يلا هاب الادهر وني اها لد ثمبلا

 د اضل دوادوبإ هاكر تام ات كولبع نعت موب كباذم ذك مهلا دب
 اكزمرلا



 تبن . 3 م 2 ٠ دا ءا 6
 راهلع و ريرصع حا 54 دوملص مهنافدب برد از طماو:ىن صم نيس اكذمرلا

 موس دمك كد ناّتتالا خرم ىلتيذلا مبديا دارت تمالاذه ورد 0 الجاورهاضا ول

 اسال د نرشالا رجا خا أم اكد هوكي راع ءاانو كانّدح بايكرالا باد خرجا "ازال شدا ضازعأما امل“ د نأ حا

 دم - :خلا برهان د اوصلإب معاصر قملاو ةرازملل بحول !ايحالاو

 9 مسح يو عم د م

 ير أ نع تدل زبا هن عيعلشارس ا انتدح اس نت دخن و اك كدر نبااكأ نعادبع
 ص

 ّث 2 وع نبا أس اربع نع دوعص عين أ دبع ينماع هس صع

 8 يسيل :
 دبلوم دحاد اميداطام كاب ثمبت عم8لدباكا 54 دابع مج فلو تيددحلا

 رطل ماتا يلج لوا شمبلا ف وكم زهالارهدحإ» غيدحاكو د كم هزت
 ديحاتشسسللل

 ىذد ازرلا ديعانت دح نالبع سى د ام دجيرتتكاو د ثميلارسلا ديواك شلات

 ديزمملا ءالل كيس قتيع نع مصادر دن كيذا درع نع ناهض نربحا

 يلم اص بلا نكرم ةنيدح نع نيبداّذلا هم ةرصولا وكس ءارلا كب ند
 ل 0 8 9 5 2 2 هيب ب بسسس ب

 ءاطلا متأو ةلالمو مىلادصتج ىا لحد كا دهدت د ممملاد ىواادام لسع

 رك ماّيَملل ناو مانا مول كساب ىاايحاو تداويسإد مهلا د يضم ىا |

 مه 17700
 مسالا الغ فدي توم | كيسا روف رمل لاقد توما ريزعب و تيييحاس ايحايسا
 هدر جا لخاطر مسا ريس هدوتكو و زتبتت تداو زيي لا قا يسملا

 . مرسم لاش ذناوعو زعاذعم ها ثلا ضمن نم ترن س اوراق هييحداشلا لجو

 لاق اداه تايضتنملا و( ىيرداص وب دوجولا ثا 66 شب ةئباتانياممو يملا

 اعيد و قيلاميردص ىلا زملاء ط ىلا توما تيما سان حاولا

 د تيتو امام فلن مسالا لفنم نروكي «ناوتيغد يعالج وسلس

 د قاوم ملا كدا ذل وهاد خلا هدانا كييكتموتلارس 2

 اجار هوكي هاوه مالا هدصتلا نا مامللا انه طررظالا كك بحا

 3 كا



 1 س _ >> صال حسم

 ْ انياىاتنايسا عدلا سوط كة ع داو تاع هرئايع تورو ةيفكشوم

 دامل ا لاح ار ناكل وقتل عايش نم انا ىااتاماظم دمي
 ميت“ م 4 5
 لحسام هرزع نما ريئاروشنلا نكد توللادجج ةويطاوعر ثان! مو
 قرانته اور مدل كاع مؤهاررع اناا ةرانت لاننا ايضج لاق زاجل

 فويس ارداهجسك فد قنص كرغلا عم لو دل جو جل دل ع تدلع

 اهب ونت كلو لتعلا معللو زدالاتوم ؤلإ سك ين؟ انوع نيج فال

 نازك علا اموّتي بكل خصب بولا مالك ولا يد

 ليج زارحو كد تك اكن دارا رعب ياض الع توللا َيلطا هوكي

 نك الذ ريك ملا جرو -رتداسلا وها! ؤ يعتصر و نواوركشا قيما

 9 ىلدلا قم ثدح نو ىلا يت هكذا ووو هانيبحااتيم ناك

 كل داراهتسيرو نيل هاند جياع لام دركي كذاو مدد
 دال طله ركز .م ديصمللاو مرطاو لاول اهلا ووضلاكةاشسلا

 7-2 دعاط قو لاه سا جر ىرتي. هانا ةوييطلاباكنالا لضتنا كا

 تيلاكراكه رتلا جيريضد ناو لو لنتش الااذه لذ ماذ نش تب وعد ليد
 ملوث لي لبو ااه رضا كت لاودوّنلا هدهلتس الكت ا 5

 «كووزلا هو هزات ايح دس تكلا الا لني زي عجل ميلاد قاروشنلاريلاو

 8 -ىءازص ف رتل مث مبلل انيحالا ويقر د شنلااماو 6 , ندا ثداعإب دارا

 00 ولاد نمبلا ننال روب رسم كرلل مويلاروب ظل ةداعأب

 لمت هزه لا 5 ىا يس 117 راغدلاو مز ءدب ث

 ' ءظعلان كتوريضن اع هك ردا دب مضت نع ورغد هرما اين الركاب

 ثس دوجوعالو لب هالوم طل رايك م للا حم تاهمت قادت ولاده يبلاعدفادسب |

 فراملاظت ١



 لاننا عم هكشو ركز كرو لاوحالا م لاح نع لمت الك هاك ضر ىلا ظن

 .يميسييسلسلم ©
 ةواسموبا وصد ةدر درا رولا هلا ىنضملا نتدح د مسبب نتن

 نيوز سس

 مصل إد لمع ع ىرصللا ا رتلا عا نإ ديبع نياومه و. اىلازمب ملاضق هب كصملا

 نة دورع نع ىرلا نس هاورو زرظا ىا رهط مصب هارا ليلا لّصع ند وهو

 زي رى اياك ماو ى هداادا و ير

 ا لمنلا كالاخنلا م ققاوعو' زييلا يشم ار نا قوام هل اقآ ثنتف نش الوااكا

 قيرلا نم يق يلام ,رزلا عض ثذنلا حقو قرلا نع 2م والا نكي

 هاه مامف طرفه راد ”نيطلا 3 : توسل > مضلل لحا كا ىرد تشل راكرالا قبو

 كانو 2000 لمطار ةوعا اهو َلعلا هلا بيك ذوعا لقد دحا

 و عم رم ينمكلا ة ةداولا لح شنب

 ظ قول نيبو هو دسم جدو شر يتكيف الادبي ةءاضعا ىا

 تاني ورام ثطلاو ملا ركام ىا ند عنصين هوجووم .ياتسا

 الو تلا ونشداو ندالا يتياطم ىانهاهتس اسلام نيا
 ندا ءاضلا ها بتي لوالد ور ىبا لاقرلانلاب ارو دايخ تنسف ةوكملا غبو

 "اصر ملحد و هنزنيالو كري دوبرلا ناكل قع بابلا طع لب بيترتل ب
 ذل يلح ردا الص زيلا نزل درب مسن و ؤ.ةدّمع ٍةرسغاكرحا د حيريلع

 نايلع لِسراذ يلا عنموبن لنج هرضاو كات خول تزن ةدَمع شع كدرحا
 مش ا لا ا ا ا

 فلا ضمن دحوو ةدعع نذخاّددا جارد الك ناهم ريلعا هارت مد راك معرس ا

 رعاه ءازغع غنفد مرزمك ظن ثيودللا ع + نرطزكاؤ قه ذنامعاو كري

 داكو طريف ةدداعاللككْذ ناب اهدملا ضخ د6 لا دمتم م ءارولا لش ثضملا نالت ل دب
110 

 اننيو ودوني سلا زايد تكلا هلإد مضمار اجحاو ةاَورلا ضمن مدع

 يح



 اشرف زمك عفا حاماو مرسلا د9 م ضمتو تاو اَوق شاهر

 انعةداوراماوانيااهرسو# مالا نم عقد ضمانا اغمض صو ام ثذن

 الأم تا اع بت رحال 7 ضتمت دولا اذان نخاذعادلادر 3

 7 نال حولاوع وام اع نع وهن عراش قدوواولاب 5 ةراججل حول انكم

 ١ انزل وب مسي ىلا لمار و ءاعلا نه طهو اولا ىم غرد اكد دحارب يد رام ةءاولالغ

 بنا دحر "هر سكك الو اولا ذل ذخاع ليي دا ىلواثا تلق والاد! تءاكلا

 1 يو ول مع زج الاوان اردتم اش

 انور زعلا هإدّسيصكو 0 ل جاو

 ًنلا لامي نا لدا واولاد كر نينا ةياعر ري تيك كرك بينزدل انوا اك

 ا نير اقترح اداازب قاد ءاملااضيا نراتلاةبوواولا نما نح

 أضع وع عزصتلإد لكبح نب ءطسع نا دس تت دحاكدبم نايك ادبع

 داهم ىأ ناو زهد ىف ةح حاذ مريع رص لل دسك ا ىلمبع نبا نع

 ماتش لظلاوا ريصلا ةواصل قا ةوصلإد عا كا دلإم طاطا الب هانا ماناذا

إا ارو مانت نر اكرينيبع هال 1 ار لع صياصخ ماو واضرب ملواصو
 ميلقماني

 00و دعما تم
 ص م 00 ا و

 ةصتلا "ذعر ضجة وابو قلت وب ها للة ةصخ ثيرهلا غبو طير نعني
 يااا و يلا وعراف اصلا ة كشر نك م ليلا اصر اد ةرةدوكذم

 ف 0 0 ورا دع وعي 25
 اجابلا ساررع ب لاحد فصيل دقو ضملاب قافعانت  حيدوصتعاإ

 هو نا نوع ياك نع لوب داو انسان نيش ذبوانتدح اصبلاداذصلا هس يس سس

 انيمي عطا ىذلا سد يطالاو تاو لا ىولاذا هاك لص مجم ماج للا

 ايع هم 510 هر ماى مح
 ديد ناهه دحاو جاو نم ةنالملاك مؤهلا 6مم عبد ينال هومجلا كالاعكؤ حف

 قرشلا نم نمالارو تامجلا نعرطاخحلا :اثو ىرلاو عملا عت عذملاانياو ا كدل

 تائالاو 0



 نيس ١

 دقو لايك تاداماتايذاانع ىدداتام مؤكد ى!انانكو دا تأدو تافالاو |
 غوت هاذ ريخدالا دارصلاد ىدومالو يال وو حبادب دللابلانه لي رصتي

 واكل عك تار مج .جاكينزنستنم كسب بداله قا درع دلال
 انك اىرواو نك رلالرو لع طاع ان وره جاما ىا عوز اة داو

 نك مبنى نطل ضمد رذس كيما وح ىدوللا هوارة اند أ
 نمالو كرام ملدا حربي اخ نم كش مم ١نمج ىذلارس ىلا مول ىواذا

 انعدام عر الو زكا تسب ميلا ندداهرجد تروجلادرب هلت عك
 ةلاشساسةلاداالا وطب لمااسوانصط ويبيض شا ظ اموال

 فيابقزو رس العالا ضرال اش. نباد ماهو زداج كونج لطكتملا قر يتم لا

 و 0701 يدش نقل

 صن خلاف لزدتلا خر لق هنع دك, ةزلكا تشن كد وَ ومما نا لاص كأس ا ظ

 طعاذمح لري نا نكد راكم ردا ليت رد انكار اكواذا ركوزتم وكي ف زككف دلت

 مهاب زيجلا» مل مال يروا ادا ونما يدلل وم ىا ويكذاكرب ود مح

 6 نصب ماك ىلا وم دالك دكو مككاهركس دال نتضاو رغد نفرح ع اص

 لدا لما ىيبو ىلا ليست مف انما مطرب و نينو صان دك ياكاسو

 الاول الع ىورومالو يداك عيال م مكر لصاح و اهدضبالا ادد فري
 اتناحيم اج صاوزؤأاجو نم م ع ومو تلج ناك اك انما انه ةداع

 وضل جلاب ةديمط زي غو ءارلا كوة سيت نمجلاب قول م ىهبملا

 د ةريملا لوصالل نلاغوبذ ازؤصم لاني اوص ب الواَناو كوالارارلاَي ف

 دل كر يخصم رج نع طنب دا عا تتدح برع ىن ناهلطسا نت دحي صلال وب تبع

 ل ضل ا اا
 "أ نع حاولا يع مدر ناس ادع نع يب ا خصم يدم ىا يسم غررملا سادرع

>. 



 3 0 0 ٍ هس تس سي سسسل

 0 0 ىياونلا ىهذ اايدوخ تم نشوادا 5 و ميلحرمل الص ملا نأ

 هيك اديكلاما ليلب هوت لجل رانج منو نتي مولا تحلل سا لهاطاؤ

اذا ىوضا تلطم مولابدارو قلطدقو نا ادصطو عاج رص 00-7
 م

 تبق

 شاد عطوو ياو ىب كقد ىليال رزاجو زرط ىلع جة لع دقروا
 طع ضرشلا

اصتسال ىرلا ضمج خرب يلع ا طخ ع عئدادم دعزماَتت 1
 اياذ ةبمللادوحود

| 
 دع كار 2710017 بص ةابصلا ليص يضر داع اكرا اع

 اناقو اهعريصلا ةولص منن مولا ملت 53 ذب تعا

 000 سس نسا فق هس دنا نك
 َ 0 ماج م فو هدابع رهام

 متدابعابجلا) مولا بقع تايجا اوناذعو ويلا ةدايملاب

 هل داو رالداذ ملريمَّف لمللا نم وم ١من مزيبللا ثمر يلعس الص

 هن اىكطلا 0 دابعلا لجا رمي كالك مؤ دج تناهماقمملا

 نيتي 0 ا 20

 دوك ديملا قا وياج رح ىف لاله دان نال عدلا ءاإب توللا ىا

 دات سر نسيسم دال اديني تدليس الب ةدايملا لع ممنرا نيميلا علا

 بيم ماعدت مانا يئن هانم ةءاها ظن طيش يوت وهز ار املا

 توكأو لذا إل هال عوالم ميديا ىونبلا تددط هقكيح بز يعذ

 00 يحسم برع هما يكيسحب
 كلا لط دما هلة تيعدرصلا قيصالع» بام هريستلا تاو ىلا كيا

 ١ 0-0 دص نى كدادبب تمس الاانا ٍح هور تكررص قييطب

 248 اوه نمر فا لوت : م اهدجوو ابل وصح مويا واهتم كنجالحايثدلا

 اوهت مز ملعأو يال يتيح دال لنا هلا وادم ساعبس كيتا
 ناكنه



 الوقمن ادالبو رجب لاتفر حبق نم شم ابعت ةويبلا لبق 0ك يلدا ناكزخ
 روب يمال عملة دابة خصام دكت ادبي ا ةدعو كا
 ترو موصل لبو ىبرتدا حن هع جيا شما بتم 04غ وطالت

 دايو عيار ذملا يعاد ينطق د تحد صوامع مؤفاقه مدا
 ميك امرشا حا رشم ترص لد د دزني ىرشسرل سيو محو ١ رتاج كاك

 سلال صاؤ يانرالا رب دازلادا زل جو ىلع معمم ام عنا ااه ملول 22111111 00-6
 اومعاامالا يبن دامي معا ىكعيا نمت ميسا هرشا ميدبم هوو غلاك ْ مي : : 3000 0 هم ا
 ا تك ده 4 ه0 ّْ
 اياد قئرلا يرطاريلا ىوعدلاميكْؤ ةمياشا ريجولا ع مهتمباتم شاد ديحدبلا نع 0

 اة .نلابلاو ىارلاؤ فودمللاو ضرلالاوحامإع ىرطادمب هرع هدانا

 5 راجين د تلبلا علا موس ق وتلا, ئالادج 52-5

 كراون قل ىإ اكدر نك هدبش يطيب ل عانضق د شل ني حالا زن جد ٠

 ل ضمة د سنك هريجيك تي اوجاع لك احلا يزغي هاك ريع

 ف 0 لعدد تو عاام وع نك تكابيط زال للا ىلجطا

 بان ادبمتم ناك لع يعدل ادام ءاساووعاظيا دز اكلات دسك لجو

 يطال تانالااكملا 1 ريمحلال١اًمصلا غراكتالاو ع يسلم ار اكذ الا نم ةنطابلا

 000 ذ لاو انمضلا لع درا رتببلا عياش اهنا نالحالا

 ظ نيوز اوربا ور نترااددانضالاو , سنلا ظغركتلاورءازبلا ظعصلا هدا ىدنا نم

 ز ىوتن هوكي داط رويل ماَمِم هءرانزلا لاجيت او ايتملاو ضبا! طع كؤتلاو

 ف راىاماماو ءايث والا مداه ءايسالا يارد د امادلو ءايمصالاو ءايلوالا ناك

 ديو لارعاولالا نم يعي نمل زهرا شعاب وماما زياني لولا ل

 يؤ ل لكن عملك زي دم ونا كوشي انصتيب لاف ةيبنملارج ا ئرلا

> 



 0 ا يس وس

 هيمسر فاست ديار ظفحو دياعرلا نص نم اطحرد ن كالو كيال ولا

 نيملأ كم0 د ناد در نع داو جا نزح 0

 0 دعما رصسال و اص لرب للك بعسيو رولا 1 تنزيل طبص نح لجج ناملاو

 امام نالتتا روف ءآمدق تيد وناعأ نينا ةولصلا و دتجا كا

 6-2 هنو طدقو .زيص 0 ٌتالشالّ لا جالو مالا هدب

 ٍِ 00 ةمالع _ 2 ادا دل نكن ديانا وف ا

 هولا 200 ةاوانا شيد مو زميالال ضرما نتن

 صال هرم رسم لع نعل هنادي آدبع وكانها خان مامر

 00 هون وحول ةدكد اد وي تانكيعو كذلك ناؤملالعاداتعا

 ا ادوكش دبع نوكالذ طخ اب الصك اكاروكذبرغ عع ده ليتو

 صو اعزارو وو ماا ني اد صاد رك١ نيك داك كنيس

 دك هوك طزخا هاو دابا مزلازمحلاذةضلابلارينبا نيروكشملا كاف تراها

 فيزا بيبا : دارها لا دخ بسخ حكد يع سادس م دج

 ابن مامارع الا يع د 5 5 ماؤاببنج تم داذاد ةردعل ا داجر وا ددلا

: 1 15 : 
 ليغ نع كوز دوور وشما ىدابع يل داش كك داد)و خلا لازواو ةزونعللا عم

 كتف تبجراو بسوق هاور لة دب كتف بغي اهدرعاس ود نأ بجو ردا ع
 راؤإلا

 "جرا بعاص نعرض ذكرا ماا ةدابع رض اركشلاو بدل موق هاوريبلا ةدامع

 ًاذربخا نيش نك يد دارا فو. كلمتي ب طا اسولا تكد
 0 ارا ع تا كعمل ننيزن ل

 م ان
 يمحو ءارطا 1و. درا الارنب كد ع2 ةحاصت نع دلع دالص هالو

 لصاؤادكويو نشل نع كري رض د وحو مىسانكتح رولا نم راضملا طلب

 ظ
 ظ



 ٠٠ مازت او رضوا اذح منا نحلاو داتجالا دع كانه شت اليتض ةريرعولا |

 مرولا نم عراضللاوا ضال ميص غو عو هاعدق عروب جري ست غو ديتملا ١

 ندري درو م صا وا كويعوزيتلا كرمت دانوعو عىس ارك

 نمش ناكاطد مراوبلا نم نيشاسلا ىدحا فركب +راضالا و ضاذلا رميصاغ هو هاعرد

 الاد ةحدسب تاور اع ميضد نارا راما تلا رحاظإل ا نم

 مدهام وضد شرعا نا ريكدك ردا زع نمكواجنن! لاخلا د ىاكو اجرة و يلا

 ا ى---- 1011
 1 ١ 8 ١ 9

 201 كالا ها ىببَولا تاثيسراو انا يق لضام حاول مد كي نع

 | دالاراق نساو هرمالاع زمن اىاكك ل جددوا د وبسك كاع رص نع

 ا رمت ام مهدامحجد الا كاماظلاخ رصالا دز ادام بنددو مدا ند دماج نه |

 دحا 3 ع 0 م 2ع 1 7 9 .

 دة مالا ضصاطو تاور افي وااوبسك امزواد اج مّمللا نم هه عج

 أ عر وا ما عول امكرمادا يبين بع تحرص ظني كلانا! ة د١

 ماعم :الس_ماورا طف نمردورل“_تدانم ملظظيطو كرد ينزعالاو يللا بييمل نحلا

 | الاصول ادخن الا نع طرا س سيخ : زل انتدحم تلاورعم نيب ةداج ةلمرولا

 | زينت حاصلا ماع عي كر يعردالص هال ناكل ةورعوإ نع
 ظ ءايئانو ضورطاط اءايلاد كورونا يتلا وصاة نينا ميصب سدت

 | ةيضمواكانهوشتا كار مضت ريرإ تيؤوعاظ اىزم الكبه قوش نم ةانشللا

 ظ امور نم مهاب كس اعدم لمت و حم سلطوي ةدايز ىو

 / وطلاو يكل شط اسال تدلك ئاواروك تاررع وكالات
 مسهل سلا

 1! دس نع رجلان ىس بحس انهن دز وعج ف طل اننت دحر ات نب يطوي

 اد ب 2 .
 1 دككتااةواواةرمج يكتم دحاا وزي موديلعس طع قاطو رو يس لضخ نع

 خ6



 تثىا صدع ولع سالص سانوم م ةولص ع نعابعمسا كر كر تياعددأب اجالك دب دبر نب

 الصبمب ىاليينآ لوا مان نا ١وامايب تاكل نضابنم ىقاكتشو ىاد تا يبابةولاوروكلا

 دج الاد الا جكس تاي واضرب نيس تفاولا لشملا

 -ءكراص اص ىا سانا روإ ماريخالا هك ايه رسلان م نايلي هواك ةياور و

 ل مكر اص مااغ ضلال دان 3 نيبعرملا رسما كلا اح لاتي هإ لسا وضصلاوربولا '

 تاسع ناالصنمزدارب خايسو تاعكر
 | ل 000

 1 هوشة يه اردو ني تلك لكون ناو يبطل جر وسمو و ها

 بيررسا رجس والا ءارقن ناكل يلع س الجرن ا ىلع نبا ننعو نلصملا هاهر

 0 اري هاك ذياع نكد مكر خدحا ساوهلقو هووامهلا بع ايلقواعالا

 دحر دوه لتبدو نيرا براي لق يالا ذبداعابو ماوس
 هامش كت ناك زل لاق نصملاو دوادوزا هاور تت ذوعلاو

 . ادق يلا ةراشا ممم مس الو نوكي نادال ملا نق ةرلصلا كك م

 ردا ىاصي حمر لع ناازصرصا ١ وسن نكت داو ابجا :شماع نعيلا#

 تسلق فورس رع كراج دنع تثدقو ,ٍِ تكد ورا .زم ريكو شع :

 د يسال لمد خش ربلعسا اصسال بسر ةلص رب راع

 لا يسم مون أش اذ لولاك كوس ةمككةرذع ةييفام

 00 مثدد الو او دءاطلا -اظو ناهي امو ويصل ةوصاعلب ىوجيل

 مم 5 2 ىارحإب 2 58 2211111 محلا نع
 كيذل

 ةدداك َع لك نيرا ضو راحل تاكد دياركم 55

 كافر ليدلا ءايحادسب ثان نم تجاح ضب سكر يطع ردها لص زبلا نا حو

 اها نكميو يطل كَم وب شل اصف ل ةدابملا ءادا كر طعردا لص زياد كىىلا

 كاتي



 5 مو ةرهسمحن تف 4م اريدع رت داع نالوا بو خازدانع للم

 قلكذ جاني نباتي لا فوم جات نااا ّىمد هز مايفح 1 550 ا هدأ ماك
 دنيا

 د بو عبس ماك اا بترك واللا ران لا دنع_رثنا كذاك | هأحالا مىساداش ىيرلا ىلا 5
 20 -«ضاو ١ بفج ناك كاكد , يملا عب دنع و ىلا 3 70 دس َضهاغرمم 00

 | ضتيالرمو نانا ادد رج ءوضو اني مانجو مهاد ىاأضوالاو لتعااكا 1 تي 22 :

 زد ١ ند انرل صح زنا حي د انحئمحد ا لاش عربا كاد ضرع ١و حما نما
 . 43 10 .٠

 ا اي
 ٍْ نيم هاجر تيد طاف تيبلا 4 : بص ادعي ىا ةولصلاللا جد نا ضوش .٠ د

 لا دااذاذ شافإلا معك 7 اصِخ هززأ موعد ليينالو ا ماي فكيحس

 6-0-0 نطاريزعا دقو جطو نيو لاو وت جلا ناكل اخ بنو
 ىلا نو :اكرهاب اللا ُْث خود دعم ارض لوملاالاح د ىكااكلري د هرجاطب

 .- تكن < 71 قاتل 71517 2<

- 

6 0 
 رلومث يجلب ااومع مام الاه د ءارلا هذ ٠.2 مواط طوع يبا ءوصولا ل مك

 ظ 0 سا كاد ميم يعساالص مرصد ءانع رت ءوطدلاوضلاء
 1 داللرارضو مكس ماندو ثلث مويه لل صن ماني ى مانا لع واد

 ْ دعو ةدابملإد مائتعالا خضرا ةرابطاغ هوكيل 7 ورمل اعاسبا نع لطاضات

 ش اصيا اهرعرسا ير ذراع و ولالا ”<ظ 1 مواد ابنععرلاككلا

 اند تسوا حك عاطصالا يبد ذطتاشملا مك يع د لصاصام

 ١ وكما ىلا 65 هسا وبس ار
 ومو ةتيزنبوكت نو دس مع ديد

 ا

 | 5 700 وازع واكدو لمانو عع واكو هؤاغ نتخااكوو

 : 0" ماداسدرو 5-5 اجاسدرح م من اص ناك سما نعد خاحاكرو

 1 بسس را عبق نم اهترعرسا يدر ىلإ نع زدات اطركلا م هاو 1200127

 ٠

5 



 مرصيدا6و غانو والاد ه كزمرلاو دوادوبا هاكر ريصن ةح لصامددق ماني

 نتيتسع ايام درو فرب ايلا صرساء انس اماهدج اصير بس ذرتسلا

 ل ريق ان دجويدالا ةزطانإ ويمد ولصو مانايدرداصم لذ مز

 يوليوس دحو موج نطعادلو نما ٍلبوخل !ًةراشس لماع

 عب نعاوؤصم بيد تركو عار اوذسوب دعو تمور نعام نع مدمع انشد دح كراضمالا

 م ماكتب عب لتس تب وعم اولعيعس نونا باكاذنا

 ءمااص زيلا|صارتسم ةكن اسكت قم خش

 نبا .يجوزتف ابان ةيلحاجلا زول اووى دوس دنخ تناك نوع حور رع

كس لال لى دع ءاالصا صوفا بع وو ىزلادبع
 اكذي: 9 ريع كد 

 تخيوركأ راينا ىضنلا بح ةعزغ غبيطدمب عيشيرس ةدقنلا

 م هلا كر نر تح طب ل دز تح رع لو لا هدف سال هتخلا و ىلعبملا

 ادري اخ جرو يطنح اجلال ران كر يعسالصرلا ملغ ةبعاولا 2و ليقود

 ع سا طحنا 40 ىلبملا اهم تل مجول ولو سه رييعامو عددات

 داو ع تاكا انالحاصو شا ممدنعو الح ماب ىجب جراف عمود

 داع اجد زادع لي جان/احدق ميما لا دوهو يملا ناالغ ةليط وهو

 لش لل واخ والا خيب .ىلاومح لمة لافت لا طقس لاهتحالاثدابح يحيد

 هبالإ د موعد عاكتلاراردا لس ميلعر دا اص ردا يصوصحن م هالع د اق#
 ' ميمو دحاابالاوح ءايش ال2 لصالا هدا عم ماعركملا نا لصالا الا ددوو صل" دهم .٠ 3 ١ : د 1 :

 نيب دكم نم لايعأ ةرتساع و هوا.جو ىدلالحلا زا م تتامابجا زطراّسما

 ابيلع يو لل ذل يو هيتس اكدحا نس ةنييدلا قرط غرك داوناوريمنتلا

 ظ نلبع نبا ١



 ع هصتسمت

 6 ىا عيت يك اور و د تالارصالا اع نييلا دعب ةد جدال ف ْض هع

 قرت ارت واج أت ميلجير ىنح اذ نعرصا كد زاك نوط 2 هدرا كل ماد

 ياي ديم نيا ن 4 نار ل ىف اقيطعيم هاد ءاقزدلا هنهوواَن

 ؟يضاناخ اءرزش 1 ذ ناك واهسمالل رجاح ىف 2 لعسمسا طراز

 رع للا هادا نارا + تحااذالا موحدم بر كتللاو عاعالا صعب ةداعب ماك

 اتا
 داب هدم طظكرانب ىلع نبا هر وكت لادي وتلا فارهاظلا د محو حملا نم

 يأ 2

 اطوأرلا «عرشدي نوكك ها لمد ةنجنوا ىضصنلا لبعد |ليللا نضن موزلا
 ا” ع

 ٠  3ضد ص500 . 5 5 ١
 لاك ءاومتلا ّقلحو نازداهج ملوك نم ىا تابالا_ةملاو ىو ٌءايماإا

 ا ”ةميطضماف ضيع ااا لا لسكر يعيد الص تلا عه ذاذا عواوقلخ دو ضيع نبا

 : 7-0-2 ىسارلا واذ ١ بوصول ةدوولا ة دا دو 1 ةداسملاءابناج

 1 كد ميلان ضار يطا وراهم ىش زل انعام دارلا ا كيعد ضايع

 | تاس 9 0 ١
 املا زم ابل عرط ةطخج ةركسري نم دبحاو لجلا مد لش لش در دربه نعي ىبا

 | اطي
 ٠ حارق تناك ايدو ئانحدنع ب ىلجع بالاق ثيدطات اياورلا ضبط ءاحرضو

 110111111 ًاحاريق مانواغي ملرزماو لسكر يلع سا اص

 ْ اانا أو يدع ىصو :ي_لارتداع نم دحاو شاف غرلحا م

 ُظ م 0 ع 0 كي زوم ك ير ردا تاك امخ داح

 ١ واليَتب ليداناصما لش ناكوا وبلا لملا نينا
 ضخ
 ضو
َ 

 | رظطر مق ضمور يخالا ليلا ثلث هاكارذ ىبنيشمل ناو غرو هرطلوا ىلع

 | اف ها ريفوئمارلا ببن لب لجاوعونصا اقدح خول ةرولا لس
2-7 
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 اعامجج اضفانب سين ص سك دلع ردا لص ماد يضيط لا ضحالا دوس عجل اهسمالا

 ظ و كَ نا 1 ىاك حري يلع سالطعرزا عماتدخ تايدثارإ امرنا ينم

 اقيمت تّمولزدااع مالها 14 نيكت وتلا دل 1 تادحؤ غدد

 جور اوما دالو لنزع غلاب محض و هراوجإع 57
 ةدح تاك الع ءاض

 2 ١ ا هيسج لاا
 ءأرقسدن ضد يلا دودي ريشه غو زال جبال ةدج ند ركواتحد

 للا بيفركي لا ةرولا لن اناا قو نزلا ضمه ضرك ل دوو ةمبام َنَع

لصا مر الرد 3ئاصالادالع ةهاكاسلاّما وربنا كاع
 كافرصااخ_م

 (تِلالعينلا ا مات مق لصف نم ءرطيوا هازركْذ ام وهو لصا (نعاولتخا نانا حارك

 ها دايت ىلا اسم :تاحلا تلاوه ةدرشلا هؤلادو دوليا سل
 ا لا ضيفة مدا عر بتع اد رئيت اّد و ىلا نم ع١ ىزما نصمم لظنعحل

© 100 
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 طموح و رطككو ةبلمملاو زينو كت وضو ىا ء وصولا حا نرعاظ و هديضلا

 7و داما بصك ل ىل:ياد ءزكي مديد ونمدلا نينانسح د ونصفيصلا ةياور

 ْ ادكو ةيككاوا ةينيكلا خل

 اتصيد اساور قرود منجا ذم اوانشسانلطاف نيس مياه

 2ع تاس مان ناد : نما هددع قولو رركما وصولا علد

 | ظقيتلك) كو تاثر واو يتسكداص هكتد وانس مة عدت اص نكس
 قط يتركز اصذ ةروسلا درج ضيرالا ومس خور تال يد عواض نو كتف

 اردت ارش كرش زين تح لنص نورفنا وولد وكلا ماضلاامرش

 7 نياحا او دا د دامكر داس وا ٍي تايالا ءال أ اًريواضوتم ىتضوك ذاك

 نم نالا بح ىو و انا تاورلا نكس اوس لش ةوادر ايرابّصج و ىال 2 اتاباورلا هده

 ةحاو_
 عائاواببلع ىالتحالا لحجم رح ة درعمم دق اولا سلو ظطجم لع اع جاننح



)>> 

 متابعا داكدحا رينيه ئادد و كياورلاكت نم الاب علا ضرحفتملا ععدنع دف

 ا ةياورؤا هراص اخ دك ضو و وف كا بحل قش ىلتع نب

 79 انواريلا ضو قَومتا 2 داب دحا ع ادلع هلا هدي كر يلع ساطحرسا

 لذي لور دعرداالص رع هيي خنجر بالك زيتل وا ديعالا تلا بالو د الادخا

 مرانملا صاع امتي: هذا ذرو الا ةنيصاخ ةذطاهلا دانا ٍتضةيفح ماما

 هيي وع 50 نينوي اةداورز ُثحذحخا لعاو نم لاحول هده برصد نم

 ّْ نيل! نعاس نرد ىلضاا زنط طقيت اورو تمانع اعراب دوق

 ا 7 ظظذ200 2011111 نيتك عا خذا يم دخإب ىزغ اذا تدمج داوم

 9 1 رع م وص 7 تاو تموت د اوداكا تلا تسمم ال 211011

 و سام يضلا هي ةياورو وب سلاله وا دعك

 سو حف خاسر هانا ةياورل يلا يضنم كرر طالا ننسايغنملا ناب خددد

 8 دم رل ادا و ريحكصلا ةوص ناو ةريّصلا للجيل حملا نيعلا نا لغ لذ دشيدرلا

 اننا وزعلا و. هرم دود نءاج تبايوركلاط رز لا ارو 'علابلاكعاسالا نع

 وطنا ا خالط خرا تجيرا عامالا ىوسيايخما لضاوملاو ولها تحال ءاببتنلا

 الاون ناناوا اوادحاوب دحاو ىرتقاولاماو الا نيبساع ناماذا هيا جلاب

 اماماو هانا هركدحاعب ترا كَ كاو ريف نلّسمحا اصاوب تال كرتذا ناو هي

 اكو : ٠
 ظ اتنلا غرد ام اذكرو لميطل نع ات تلطم ردا غد هيلا نا وج رتب تنل عرشك

 ظ ' لضم م داو حارا انا عبو رمل اولا دال الخ لؤخا جوشو نيملا

 يلا عقر ير ةحاتس ا يجدر مور ددع ردا نم ليضالإكموو

 و كا ,طضصالا سو عوز هالة راس دم كي وطاب يملا لص نينو

 كب اقوم هن وطن دك مرتع هدي يني



مالعالا هريغدأ اان ىا تاثوللا هداج مب اهذ
 5ظ53آىئئء ار اصف عاّمش تقود! لوحدب 

5 
 اَخ

 و ممضب ظاكةراوجاحألا زنجي بقيس العايد تيدا ريعلاد نسير

 انا ادا ناكو فن تمانخ رطضا يرينيش لانا ضف اعارصلا دصق جميح

 هد واهي لورِصن: هلصلإدراكم ناواو شم
 7 لياوا مص ريلعس الص

ل ءالاو لكلا لضفالا طا طعما بنالا
 

 ةولصروب اوان دارلاو هرملارلا هنو راو ا هطسواو رثوا عم يدل طك

 ول

لتخالت اياورلاستدرواماغ اق اقوالا ذه امحاؤماو ادءانملا
 اذا

ا ضر ناكها واي اي انعالا
 

 تالعرضلا هلع بظر هدو أو لاو ميجا 2 مراة ض تو ويكمل نم دحالملا

 ا

 ع ا
 شات اراشماغيور ندرك قو ل! وي م ةوصح ع واد اذك دم

 "كتم رجلا اساعد ف مج حمص مودم
 ١ - 7 ل م :

 وسلام ثلا لحرماظنر شع خان وت ولاركا طل كيو نيشلا نوكسب

 "لل يلا ورا تا دان قع اعدحا هكا يكل ةدرتولا م 7

 ابلكنم ىااميسصا ام اصامر لير يلع _ماالص ناكو ةداوراماوادج نيمض لب وات

 اهم توما اوف ف ىا نيا َس رصين عريلع دا لص يلا ناكر او ىلع

 ٠ 7 -- د 6 1 70 1 تور ما د 12 5 2 و 3 ه

 اها م ةدارز نع ةداند نعناوع وبا انتدح ديعسىب بِيََص اب ىاةىولاتاد

 أ 7700000 2 . لس ص

 سياع نع ماتعح نب ديمس(ع نانع نب نافع ضر ثامن بكل قيودا نب لوا

 كامنلا اغاركذ نم ليل نانيتس انها مس ليدإن صياد معا رص لا

 "ذر ذك ءانييع مالت ايلع يلا ىارتبلغيوأ رمثم عاف موملا ليللاب ةولَصلا يح
 بلي

 كاكا نيدملا بم ع دا هكدا عي داما عكس ويقو عت اذ
 لما! صريصي طدالرو تبغا وق مولا م نمو مانيال أملس يكن مورلا



 | اص هادرصال يجد ريلاب ةلّصلا نعمتي دا مولا عنم نع دارلا نوي ىكملاب ندكي ها

 اننا عدبأد , نع ىكدلا نال وأيا راالا كمي اسم طل لنا نيسلا عل نو ممم

 هادصاصو ىكيوييتش 55 نشيحشا زملكاوي اكوارااكشم نم تبجولالع ه 54

 صمم دصنو م ادا مايتال طغنتي مومبنت ذالك الاعور زتللا موعلعايهدحا لرخي

 وأب ولا نصرت ردد كامي تع ترابا صلح حلا اي ل صج جو

 يد ا راوارك دي نا دارا ىل ماطر الاد للا لمج كرزا 77 رد 3

 نخا ملييالا عر يهرب تم حااذ نيه نك ريحا هاوس ١505 نعساض هدم نع

 بت ظ2057 ةرلصو زا ةرلص نيببام ءارهر ثم يس

 اتنؤيدا ةولص ها دعدكدب ىلغل واتم اهرب ا سطع درو اننا اق

 ميلك الص ناكل نهب ابنع رغد حلم هاورو ةزينح دادس را حا كة مكد ذاع

 ندعو زكر ثقتنا يدلا عي لق ردا جدام نيل هم اناذا لس

 مولسركرلدت فانرت كك تك اييالطو لد قو عدتي كاكا ذ

 اندلع يتلا يتم اطار يتلا كل ن.نعابجاع وكوب
 زمور ةردع اكدحا ضياع دوو معا ردو زلا ضر دا دا حبق يي ولا ١

و غدد طرق دى اذه ور ولارا ضخ ءادال تف ولا صودا !كثنلا لخزم
 هد

انض حسه وئولازض لك ميلعرملا اضردارابشالا نم
 0 كدوع عمار ء

 ل هادا طسضاوا ليلا 3 لوا ريدصي ناكزداإع تلد>نولاحالا 0 ولا

 ليها وردا سو مى عسا اض طا ةككدر شع اطدحا جشياعةياور

ِ 
 32 "1 5-5 5 .٠ 6 ان

احا خمك د هرسش اكدحا الدجل نا
 داب خو ولا نود يتلا ح

0 2 

 7 كدحاياؤر نيبو مكوة د قرط م هاجر نيب محدو تداملا لانه

 ا ءالملا 0 دح لعاطاب او دع ةكز

 *4و0



 0 فو ويلا ددرشب ناحل ني اع ع

 0 "رع رما لص ثلا هع ذك ةورع دبا نعم هجو مدت و فصال

 ا ولست رت وصوا ليلا ماي لجا نع قاابزو عا قييلا نم 77

 ضملاَو اذ نيفين يتسرب ليلا ةوصول يلا سلام .نلارمد اببلصت نأ

 ا سس تازلداسالاو او طاش ضلوا إزغنلا لغرالا نوب

 ١ تاء انتاجي «ىرنلا هوكي زدنا لملف هوتي انيق
 الا تكرلع يلا وصؤر_مسني ها زينا زهراشلا نرمي حكلا جولا

 11 ب 0
 ةنتاع عا بوزعب ومب كيو سامع هي كاد ساند
 ان ديز عروب ااا ههادبعر حا عله حأ خرط انى سيف كلما دبع دا

 د مص قمرا ٍديز ىا اقم رنيم رفد يجيب
 وتنال نا كفا قالب اجد لع ته ظنلاوهو قوما نم نويلا
 0 2006 كرا اةجرليللاهذحؤركا لور يعالج هال د ةوص

 اهراس راطجعماب هنمتحا يرانا جا نضل نع كدعر للا كاتو
 يفد ى وة اود رتيانع دهم درو دبا ياسعد
 ل لأ اباكَسس ا ةياهلا تع دمج اعرب تما تع

 0 ولاد مطب وسم تيد وا طااطضوا لراعيه سع

 مثدأٍو يز نع ضوارلا سكي تبحد سف هدول نم حاملا كوك عاجلا
 جالطالا نال ؤانلإ اماظلاو كت ريزعرمااطك النعل ع وا هتيم مع دس

 لاخلا موا در «.رطلاخ بوك احرصي اع معرب لع ماطج تولصاع

 اًضأدتع نم درملاذالاو ّترابع حام ا ديدرلاد تاهاطلا جاوزالا نع



 ايوا يتحد ار لكي 2 1 را ا وم صفكات ا سل نش طاطضترع

 مهللانياسل كامات نيود ف1 نتا رط يد سيور
 -- ةدايملاو هون م لوا يزن اينو طانلاو تام تال د نييددوط نسكب ل

 او تيصرالصو امه امم سلا فود هك دد ادم 2 كرا زن ”قاطلا
 0000 ا

 ا 0و م انو وداء اهب ارق نشل هود 1

 د دوادرلا نسواطولاو ملمس ياه وعأدكو داو جداامرك نيسلا هودامح

 طم لا مدتخ ىلتنيفملا ننسكلا لضدي انعارد لل يزل داؤاو مالا عباج
 كك اطر ة لادا طارد نمر صو 74 رولا هوكمو مكر ةرتع ظلال لك:

 0 5 نيبلا نم بتنيك مز هارد دامك د اناخ ودوم يك لعد

 زم ليندا هوك دك ذر نازك اكن زر
 الب ئالخاخ ىخرملا نا عم ةدمحا 207 د ثيحصرسو مالا دكد

 ثالث اهربق نيسللا ن ودام نير ال د دف يصناذ قدور نال

 متوتولا ليقامدع دا ا ري ولا لق هدعيراشس حاظب نخل تار

 قامو عد نبت يديوط يتسم مايتننخ يمك دمك امكر
 كالا اا تاكو دس[ رذا إبق هيتللا هو دادجو كيتمكد لص غمز هن
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 رمان دحوم بيحس: :«: مهاوي دو ناهد اوصاو عا
 اه يعير حمو هب

 دوب لسا نع قمنا ةدحول م ْصو ما اكمل سلا نب ديعسئرعكلى

20101177 ةلماوا 5 ج0 ديه( أ ةرزحا لميا ىاددأآ ىذا نضرلا
 23 ١ 

 ةدادررِزو انيالف حلت قو ريا ؤ صا امير ز عر يع ساد بانوس

 فيجرم ع كداب ولو ف و أملا ةوفص ص ءاشمنارسب هالصام

 كيم زاك يجاوب ىهنلا > يف ةولصب لاحد اصبر يس غراصف ليل



 اورج وجاد - »ب ده "هك توون" 7 ايلين لطي اقام 71307187: 17-٠ - زواج اطيح: 77 71-221320 قكظب خنإ إ.د اد يب 1

 1 لاجر ةنسد زيدا هنا الاي 2 5

 0 نجي لرد اذ دمباما داتن دبش مم ميعلبتازيلرض الذ رولا ةولصل عطا | ْ

 ْ 0 ةواجتاورذ ثوابعاو يم ليلا ةولص يلع ضن نا تينضيكونديللا ١

 2ع ايداأل ليقع بوجرلا قدا نم ءبظاوملا ولع يحانب ايصال ليا هفوتق ٠
 ىنأ

 تيشص ردح داو وام هرثوو و مخ ضخ حاذ مريع بنصر ممماب هع ظاو نا
 لع

 ت”شراصلا ا تنكح 200 2نليللاووصفرد نذاممكيعتكوو و ميسم

 أ د

 ظ ان
 الع لاخي ىاامكواعالا كيوان يبن نال ييبلاب هدي ني بصحولا اع رمال ا

 مللا

 فوجد حشا تيب ذ جذاولا لاو انشا عوضا لانا
 مسا طرا وسعى تلاع ارح ماو يلع صن هني تح شافر غو | ميلعرا "1002 ل ع ند و رمع مومو ةيشاقرذ

 هود ماد نإودَمَسب 0 وول ٍ

 ْح ظ 7-2 ند مذامبا عيضيللما ناك اكديم شم لذ اس لكَحا ٠

 0 اله ونمبر ود دد ذم نك هيدا

ْ 
 سسوس درتي هيسرو

 سي | <١

 دانص كد ةرشى رحل ارك نإ نع ري ىباركدام دايو رع نع 1

 00 اسيل ليدل نم مامادا 6-0 ريلس ما لص زيا هاك كاد ان ما ابزم لسُملع قبسكو ا

 ] ْ ةيتنيفملا يتسكااذ ذحوانع يروا اذار اكك نيني يدك دوم |

 ١ داو 56-8 انك ماع كدب ولئاماكو وصولا [كعر سن ءاامجب ْ 1

 ظ ] كوطلإلد اع نع تناك 20 نبل هلو ن 211110111 اكو عنا ىأ ظ

 ةرحاظياذشس لاو لولطلا ناكنم نبال نبع 0تااداج اك: او



 ون 2 1 ا 3:3
 عرضا ستوك دو هرظنو 032 درا دنع ةمولعم لالا هوعةينوم

 درسا وكدا داع توما لولب يدضف محاط عرج فدا رحاب ملا ءاوالخ

 باز د يلا وكر يكك ننال حشد تنرشلا لول ةولصل لطرح هدو

 طا ار كوز داي ميلا نيو يجد دج وهو در دما هام
 1 بهمس بدور يحرج جب <>
 عندالا مالك ا لع لدي ثيد طار حاط بما وط و ىلع لااا بيرن <

 ذم لييلا ةولص بح اصدنع:و وللا د غيط ادلع ضف اوه دحاو مون
 م 1 9
 اعرو ٍيتيباورلا نيدإمجاعرصا نيمانسو ةم ماساهداككتلا اصينوا يف

 وق يوت دساد موسب ا هاصنلا اضياانب انهو اناط رص نيبهرملل

 تا ىراهجتلا هاجدو: - ةراعتاهذ كاسب ب وأ 7 لدلا ةووص داعأ ادم
 ل اا ا ا

 ذا ريا ماداده مساادب توه اكدو 0 كاش مانا مهالوسناب

ر ندب ىف ناشي كلو لاك بجاولا توواعالل فاميال اخ موجو
 ي

 اصخر
 نم دهد ولات رو تخاان خالك حز دائازا طخاو رزق ماني الو نامانت

 ل2 نال داطبيو تمارا ديوب شس تاز 6ئد5 هابل عالما عهيعر ايبا

 متحصل نأ تيد و دود ةغبالو اترك الاد َي بِي نم ءاينق الا نوم رابعا

 ديول هاوراماعاّءو 4 :ولصو ١ ومجال عسا دصرن يلع

ريصلا ةولصتت اناث درع ى ا تعذدوأدوبا
 قالو ءاصبلا تيدالتو نم عاد مورا 

 تا ا 0

 اننادح ديم هب تحس .٠ جزاكم طا :لصل اخينا مسيرتا
 كمل نإ محاصر صر صل 6 ع

 مسمي دهس سود --- هج سمو يسع

 ميلك الحرم )وك 3 دون نو وبصوت نع وي ى اح ىفع

 اي مكوة شع عرحا ١ ليلا ضمان اهدرع .داايلاع أ قرم مَع

 تذل
 0 :نالتحالا لم ما دارت نداببع كاياورلا ذم ىاصتما وا ةوايز نع

 ياللا
 ' دا ةّرقو ةوئو كمودرصد ا عمفو ةرارلا 00 اكاد كاقوالا



«دحاو ننلا مضي ىاةصاواَهمتِد كذذ دةرمالاّ مساع
 وا 7212 

ليللا ةولص نم ىاابنم ذ واذ اذعإتلا نغوبرلل حوشم
 يطضارت ىلا ةولص نموأ 

دا مهشواانيب ,رريصلا ناكناةح)ةمالل ىإ ىميالا سنع
 ومع ”دويسلا تو د ناما

 | هع سمات دحرع لالا اثن د خب حعاصآو عتدتاماع ليلا تءزجالا يسرا

 0 0 قرح وجور ع هوزخ اظن ىباسلا ثوان ا هويخراببشميدبا ندع لكك

 كل و وش مقل يضل خيه, يملا لاه ليتل ةداشسا ©

ا صعدت ع ع يدا اناناس وطب غب وزيتن
 ةيودل

 لن يغاءاح ها ضمد بو هوزخ هدب اربضمل غد هوح عم دوال دج وخاطب

 تلقانع إيلا ورعب نى ثيدحو لدررلا مدمل جيواثزرا ءزيشلا هز دودو

وخب امسي! نيكل 2211 ادحو مل ياع ريشلا ءاعا
 تاماولب ه

 2 هوس ا اد فدحوا دبكات هوحاظمل رحم ططواوس ند تلا تونر مدعي

يان دحر وثدما امم تو 0 انامدا
 نماع ياك ت

 0 و نبت ع

 مضاوي قبل نايحا كا يك حا تلاد ابنعرسا نر نأ ىع

 0 و تسي داذ تاير م بيلا اجل كر لع دالص خلاء زت خو

 7 و دوو د ومب هعورف كمر اباد

 ا _

 >> - فس ست ل1918 ل321 ل ا

 سم -2-

 "النو عيرلاب تلاقزق و لك لعد الص هال سكى اك كب شيع

 م داكبانو عيسوم صتخإد ود كي لو ثالتورتسو طاق كاعد ثانو

 0 ردووص نعابلا سا فورس رع كرازيلرلع

 اطل إذ < ل ىااْيب دح للشمال قاد زا كو قوس كو نع

 ْ 0058 ير سلا أباوّصلاو تقولاوابع ىوالا نادل ذياغاو
 هس م مح , هج

 تاقوارع آ : 1 0.



 2 تاس ليس رض زارجلا كاجو طاذشلا جبد لاوحاو ٌةدرمتم تاتواذع

 دزيزحابا هل عا ين ألا ليقع تلا ةدادح غالا وهوا اةاصي لات ناك

 2 ءاج اذه ناذلعأ مع دواصاا نلاباَييخ دل وصد ناطر جرلا كيسي اق

 تاكيد _ تاللواماو ف هاش يكد يعط خلا ذخاخ صو جاريد ا نلتحا

ا نم قاما ربع دودو دوو ةيصول شالا ةكرايووب
 الاد نيمياش

 اخ انته رمرتسلا < ةحاكاتباخي دلع د قلع رؤال فزت و صل اجا

 ءارسلا نع ىرلاتوُم احن اوجلاه لل سرلعا اريج اسؤاني اف هدنع طدالا

 م رولا
 انضارت 01 2لقا ذاب انصر ج ىبالدابيابش ؟ اتاك كاوا نشرب

 كيم رح مدا يوت دح نار ى ديزل د راصتخالا هك ع

 هوبخ نارحاظلا د شيدر ىلا ظلد اتا رنيدو كا هوب نرعالا هع كرولا 9 26777

 توفر بر علان حزنا جدخ أ 2 دج ت وا شا رلشم نيجنص

 ] نعل جحر زج دبا نخ دار دي ذو ميم طب رع اهات نع ةيحتس ذر منسم

 تس نيل لاق هوكي بع احم لبد د نع جود عثروا ورطاداصنالا
 دينو كك اذدرع“ ة2اؤإ ١تاالاقو ىبنا ددر نب :ل طاندرع ةروامماج

 م كراضالاةزح هنادي نط كدنئانذالا 0 كد مانع وي

 توكل ره نارلصو عيش الجااو رنا ج رحاها كانو غو
 35 لكل ميسي -سسسسع عا

 كدوادهاد نتمنا اضئازع هاهرو اهلا نب َرحلدح نعى ناد ميجا

 ك2 ح2 ردع مالح السي ردا ناهيلا ب ةئدح حط نوع عع
5. 

 يمسح

 لاك ىاصم نرايل خرمم لص رمل ا ةإض ١ضاو ىا ظناد غنوا ضيحشلل نم

 لوحبلا دادإ ىا 2ك دو محار لاك هيديصتشو املا شداد ةهندح ىا

 هللا
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 ا / 1

" 

 ا ا
1 

 ا جا ا تم ا ل ا ا و

 هس ديو - جس

 سا اتادايز يع ديالا كد بانه كاوطظالا لركن وَ 1

 وجا اك يس كم لضعانا عل دانا كما اق دداد لا تاو

 هنكفري ها نر أ هانمم لشد برزملا !! اص اكر فيمضر كاد هايا عيد ضتو 1

 )ا ل هر 6-اضال ادا مالثاه ئلالا صب زض لمضا تاانل ذو 2 8 ْ

 ادا صوقاضيا ركاب رداع كانتا« هيج سولو ديلا ذك ٍ

 0520-5 ةراش اللدا- تاقوجلابو لبو

 كلاودد * 0000 هدد تور 1 او ملابغل توومخ 0 9

 مبا نزعرمياك طا ذاثاهعجملا .ارهاط لوالإ نم دارلا ناب ايس 2 2 تكلا ب

 ةدابع قوورحاتلا هو ضو ةرجلاوعورطل نمد وض ترام ةدابشلاو بيلا

 لي دارو داليا نمد عميع ضامي تدلل دبات نع عبس
 تنل كالا داما ىقن طك زها لا تاكو هدرا
 هيكسر ط ةبد_ تكا دنع :ءاتخاَم عم كا ةّربلا 11111 4

 كيو مو اك كارو مك تالين تقف ىلا ةبلا دارس َى 01م2 جنت 7711م ب1 7/7 بج رج وحج

 مطعم اح تبظاوم ماه دورت داع نم كاذب يع نم ةزبلابيض ارا نع

 نال اخ نكران مارين ىل ةرلصال 33 دّمو ةدص لكون يالا اي كاكا

 ش ذاع م نول اعوارلا تكذب ملء اد مصااداواركلا قرم دال نا نا هيض ةمئالا ند

 0 ىأ نايك قو اوعدك قو 70 097 محد رلعردازلص

 د نايبارزو لاذ تيح نابل هده نم نا عد نم بولو ميلك ويمملا نع

 ظ - اننا سيب كلا معاش كف لاك مساق ئ

 عا ءااو ضلال حالا م تعريد لج هنو يس ل داكها حشا ١
 ْ ءايلازنب معلا در ىويسللةو رفد ةزكبرشلا تساعدي



 تاج 2 اروزم رك تداول مظعا اخ دو عا ديس ١ يس نراك وي -هحاصالا

 مملة داما اجلا موت عام لون )لوس تاكو رعدكر نم ما ونخ بول اني قالا

 ديعا اراك وي كس نابهراما طل هر كل صاصتخالا 8

 0 او نيت ادا ]عادا يع هللا نم

 006 نوي مسا بص هرظعلا كيور ١ هب هد ديما

 كولي .يرعو ضاري انداسب لاضنالا جور علا بلس جو نذياواموزن دعب

 شى روي ناكو درسا تسآوغ تدهس يم داس اك شار عرب ينل لكاع

 لوقو لماوماو اندلع رز راماانغو وعمر ,طرعاب سن ينتريسسل ١ نيب مج

 ب ميلعردا لص سا ها ور وصولا ةولّصلا لوطي لاي انك فودطااْعَض

 كاَدمْسِم ماينالاو ةةااودانلاو ناخد 20 ءاقج هاما

 لاق ماهاناوا دؤيحص دوو .ماطالاو ةدن دال ثيكشم ىإ كدااوهد اورلا تيب نم

 1 مكر د ةربلا ةر وسو لس دلع الح ذا ئييمي تبر طلاذعرماظ رم
 0 ما نانا ِكلاز جزره ةردالا و وانلاو ناغ لا ةداَق ها ةياورلا هذهشس

 دوا دوب ديب دقوا نانا دلاطا نري خائاوصرحاظلا وزع ا تامر

 هارغلاو ةروبلا نبش دار تاكو ؟: ماليش طوعا بد وفد لاق اذ تاور

 دارا لاتي هابااريلع ىلا هوي ةبمش كت ماطالاو ١ ةةداطاو ءانلاو

 تلقوا جاسداور و اكو جرا ةدداكاورانلاو هإرعلاو ةوبلاداق هج

 يبا شلادات 0038 دملاو اًضضد كداك او دوصتل اور عع يحاور

 ليل ل يلع سازص نلاوعاصردا عل دح ثددح نم مم قدر كرالل هس

 لاوسوا ب 0 ابض ديانءادا ناكو كو كر ْخ ءانلاو ناري لاو ةّرسلا ءاروق

 ماقام اويخ سم كرامساورخ اق مي حاحا اونخ يما دوم ذومنوا لام

> 
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 2 وضحا 0 0

 تما هاهدو كر ازا نات غيروا ىذا دكر ماطالاواةثداملا َءءَِد نَيِخْدا تق

 .” وخر هزر نب تلض نع نيزصلالا نب دروسا نع ةديبع هب دعسيع مالا ينرط و هانصلا

 كك ضن اللا عت هبا يئاخ دل حكيم ام غل ترس ند

 اعاد ىلع ياي اهارك سلا يا نيف مكن وا ايم لتش خل نيت للدلع

 اقم زيوت وااو لسالاؤبماذاو قريت افا السم ءاَوب

 هرعو لم وا مرام ايصلاو حو اما داش نإ د لع لالغب ١نتااهيمت تف تفل

ا حا مزز ماو فرووملا وعام لع لنلاطغ كاع لاهي 0
 ا | تام

 ىالإ

 كو _

 كا ةداو كوش وحمل ءا نينه تاو ننهي لعق
 بس قاع ف روس ضو طع ياعالا نم در صا نعلم

 انو 5 هارع كو 6 ةربلاءاَو و 2 ١ 60 زاد واصت دوادءاساورز درر نا لاو

 اتاذإلا ةروبلا ىردداف تاكو جراف لف كذمرلا فذجلكد درو مكر م ةدراملا

 اهيل عير تعئاد لى ديعسارص نيل ع: ل ذح ةولص دوك: ةىداولا هوما لج ها

 انك عبو راو 3 رالا اريملاءإ و د ىرحالا غد كد كد شالا اء ءاداعمدحا ُّث 2

 كادؤ ناو #يرناهر الواح كزمرلاو دواد ناد داودؤد ليندا

 صم 00 دفن دا ار 59 .
 2 مادا م اصصد لة ةح دال درع عكر تلف اه /فركذ ثيح نيرينبلاو لييضمملا مر

. 1 

 رك
 رعب

 0 اذينينلا داو سك خاوجب ىإ لوو اوه يتاح خرب

 ركاجا ىلا ا-زعاطمإل ا ءامأ 1 هوجو نم ذمتك خالضادبو امد حرجا 5

 أو نااتحالا !:رح لجال ىر نجلا لصوت الصد بعو 206 هواوي

 7 كالا تاور عازا فاعمل اود نالطاننأن اماو ثدحلا نعش ةياور

 ظ لوبا انبي: دس ةمكو غال داق ةمغ ثان

 11 تطص داك بحد سخ لجلاتكو دحو هنا جام

 تداملانع



 أددأ > نب عرس لكتشاوب مبا ىع ومع ىدبعلا ملم نب ليجمع كيداو تداوادع

 دع .رالصرما) وسو ماك ب 5 د لاع نع كرع 59 5و رك واد هدعإ ىأ 3

 كلا

 د نع حام ناو ل انلا هاور ثيبدطلاذهو ةرحاو ىأ دليلا هذه نارا نشل

 | دلع الج بالو لاق لفرند ل ثيدح نم كالا لئاطف غ ديبع وب هاهرانكو

 لافي يسم بو كك )بد مونيا مريضة لكلبيلا ةدحاوتي اوك ليلا نمديل

 مشلول ناك مز )رس ناو 17 مزاق ماذه تاومخ 2 داديارد وال منوملا ظ

 عع 0 -
 ليبلاةولصو سس حالا وابلك تطيب الا هورح داي عيجا ىلا ماتب حلمت دياب لوم

: : -. 2 
 نع - ثتيتام رياطال لق ناك يساند 10 مويا يلع كديارك

. 0 5 0 
 كاجو رام نأ مع ريع رها الص مساذ وسر خان لاف نعسا١ كر

 بيجا

 ابجاسماامكد اد ناولا لدا ها ترمز جا الا اعومرم ىلجع با نعاضياا ريد ددوام

 0 دورو حبق كاكا( ذ لهوا مي :ىرلا كاملا ةداشس انا ىلا ايبا ظداب
5 

دمم ذع بنسب داهانبم 576 ديالا ضمك ديحرص حك كى كك ضارب ىأ
 اها

 0 اًيبدضانو زها جراد انب نال انوع !ممهار ككل زها فر دعو لدي |

 فم يبت ند ادب و لعاصاو_(> يح 1 ميلا زئرملا ناككف موزع ا

 ظ ءالعؤب اوني ةدحار دمك اق غلاه كيك اكذحا ناّتحا همز نأ هركمام

 ْ كن :زاوج2 نلتحاام لع ثيد ىلا تاع جيان كرا دع درو ىبرلا '

 ماقفوعوؤولالااهر يريدها بيرق لب لص يطا فوكيش ىلا

: مد هدحاماناد ماك نم ماو رم
د داحالا نام در ,يقرغ نم مزود - 

 ابصمل_ ل تي

 درت الكب ارا ا نيتك ا لا سس ا لا
 34 فرق اداه د منعا او مجراحا .طماو ةولصل خا ساه ضعب هايج من

 ظ تر مف اج أف دلع ء يشع ع مع اطال نياسويكك غركشلاوا مزراب

موا هرازما نم بد تيد رد | اه تيص نع
 0 ا دراج قوحراذ قاتل 

! 



 تسلا غو الانا ةذلو نانإل بوو هرحلاد بلعلا نضام اذذلا نم

يدوبادصوبإ طعتوتسا زازا جدلا .كارامالا
 ” لعل ةداشأة

 لا كي ل مكس فمتي للا ةِلَخ ضموع دا! ىلا و نانا فصوي

 لضنتاإ: روب ءجر!دإلاءاهيا ككاو ةزلا تنص ابيع بتر ةزناوك دوركم
 2 يي 4 ا ع ل ع .

 . انكم لاك انا كلا اد ةممادلا ةرعلاد رمل مملاو هما ع ماسالا و

 000 يبس 1

 52 نيو اهل أنت دح كاليغ نب دج دج يدع عدط داش ولولا

 ا 7710 مم
 ”تيلص اذ دعس نبا ىأ ساررع نع لباد دبا نع رع اذ ىعزيمشس انندح
 ا سس

 هدو ةفاضالاب ء ع وسواد .- مّحاشاَقز 1 مدد مدع :تاوضتفات او

 اتي هاذ تيع يلا, ىاالا فا .منجن ظهر هيمان :تئاودصلااغ

 0 يال تنوع م اكدااتلا ير ةصرطمل !امارو تلك رم داماس

 ياوزا كمر ا ادريس اهرط هد نيبرجولاد وم اسم وو ني

 8 0 انما وجو مدا مالكم زا كووس لااا

 ماعلا كل ىلا تايم اءايصص د زم اذ يوم ءابللا حريص

 ١ ١أثاح فام زن كاد ودع دارج لا «داوايدصم ىارضا هإدمدات

 ! داو يا ضن جو تلا رلصا ال ىارمثا زضوا

 اصلا مام ف عوم
دات اماماو لاخلا ةردس مويطل

 واصل( هداو نا مدبب درا 2 ١ ر

 : الب ا تشو مك اوبال دول لطبخ و هدومثد لاطانل
2 

 هيض. شلع ليجرباصلض لمع ياش ماري ىدلاد علي لّمسلا نا نم

 3 علما ع يا شاعت ناك 50 رهو لوصو نم ةرعلامحا
 ص

 مالملا رلاق نيالا ةدوصو بدالك هجوم وسيرة دوت انضمام ماّيملا لج

 " الادلطم ميلا لسنا ع ةولصلا كرب 1 .اماطلالوا كراسي ّ
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 ملعارتتاو ريماوههدروبطظلا اع ادصو غلا جاع هلق كعلم ماتا |
 0060 ويح والا تعور وجاات دح عياد اب هاجس انتدخ ْ

 كلا كارلا ةداشا ضو نيث اثرادمم ىا نيت هوبا مرد بدم ىا شناو 0007 ا تب 1

 لتحدي ىسيرادا لقالا ةرلاملا 3 نلطي تبل نازك وني دا لق هوي كاك

 ْسياع مالكم كوكي نأ حَيِيودند د نموا تاع نع كوارلا ماكس نوكيتا |

 داق يلب يوتا للا ةراشماهلرنوكك عازب تلا اع ذي دترككاسالا ةداشسا

 | فلل ىكتتوداحلا طيات رهو ماك ماق هويدرانياذل ةداقو ذاق ياذا
 ظ كراممو ةءاماازع ُْ .ددطلال م حلا ماّيعلاد ماضل عارم ,وكااح ىأ ةيئاح

 تل ىلا. 00 ب لج 7<
 | حاط وركب لق كذوتم نا كك عنص مدس ك عكر دابا غال

 | عام كيما ئاقوااساق كدا عاقل انلارتفا صاع طن ثنا اع و

 | تابع ةياور نم هدج كدلانيدللِ ضرع زنط افبدو بق مجود
 ] ثلا كا ضيا لسمو دانس لاونج دسويجو يبا عع تتش

 ةهدعوط تشان ذ نم الك مني ناكذنابا ليي ةياورلا «ذهيلع لام

 ديقأ 1 با ا 3

 نعل هادراب يح اى فاورلا هده يضم سا رعاخ ةوؤس ند اضم

 كينيا خا كت مان ربح فة لا جزع بهع لسا ورلا فا وم زج
 ابضطمتو لاا بضم لوا دا ملغ دلو قيمر ادار نال ندالا سي

 دود هبا صج يتعاقد باعاكأ ,-رعاتو تت
 2 اعلا تود تم و بير ومان قل
 لع 20
 5 | سالزصرما ١ وسر ةؤصرع كد شاعر رنيكافا عون نع ىلع ساطصرسلا



 خس سبيس سس للا :

 اطلارم خنت قلما لو :ةنيطوم نوني 1 لييدا ةوص كارا ارامل وو

 ىا 5 ابوطالمل داب ناكيالسقىننلا ساعت ضد س١ل أ ضياع مارلا اوهد

 اهتم لطم ل مم رنمص ايد ,لطضماق ذدوك تيد وط ةدص ةليل عاصي

 مهنا تا مات يطيل عملا لع ديلا دات تنحف وس ذلا نيحاح
 _ نعم اليوطانمز كأم داداو ريل ةعص يموطلا حبيب مجولا لا مما

 سد دوطاردصمب نضل( غرو صيام و ل واماو مارت اشفيبللا 3

 دل دى مايو عد دجيصما تلو اًدادلا مادا الص اردتم لا د تدحلل كلذ افرض

 مدح و ديس كر بسلا لح ديبسلا نوكيدادوصتيان هادو دة يصي

 انس اجود حو كبل بوعو ءاواداو اَيلالاح امري لقشس ىا
 ريل تي 34 52 اوهو ةددملا#ب ادعاق لمس اناوجيفو هانم ماكل هانممد

 2 د د طلع رطل ح نم تسل كر يلع سالصاداالا ماملارجا مضل لد

 كب ضيوإ نعل قدح سماق دح كاصنالا تم بيع: نت ظ ظ

 ١
 تن يوسوس 175

 ةصهح عم ,تاواولا ا ةعادو جا عن بلطم نع ديو نش الا نع ترهرلا

 اعأ د ديوب دوكسو دين دبس و اصي لكل عم الص ذيل اهضدريتنباعا

 ملفا طرزلا ث كدلا ويبتلا طعاما ويس فال تيس و ادعاة دانة

 انهم مم داذو كر ع بولا كس تلاها ييسر انلا ٌءدلَصلا نتن

 تومي كاما حا كيت جبس كطالب د جول '
 لان اكد يصتلا ارواب ايد ثيدحلا ثلا جس 2 اصي دام عام ء 1

 يح عقيص# انكسو باكو اب دع نيبتي ىاابطتيوالشم ظ ْ

 سدو تاوط جزل يدهس وغاب ذات ٠ ا '5

 فيو نك ةجوتملا لاني دار ظالاد زِّانكالذم ضاعالاكترلا م ةيئاخ ٌْ



 ةسلقرعريغ امن كك اح دلما روس ك5 نبل ولا دوس نعل لاا دل

 جيجا هضب جيت ىبا نعد ىب جا يطلانش دح ازعل يع نب ىسم ا 3 نيس[
 ا . 57 1 0 هةية يسيس جب :

 ناوتع ىا هرح عم أ ررع ني :نطسابا نا نامل جنا نب نانع ربحا لاش طولا

 . يوصل 62 تي 00ص يس ص يك ومجد
 لاقو دفا ردكم اج طاراحلاو ىاوهود ران ةوصتوصب داللاو يلب |

 عاما "د ترص ناك لس فدر دا جرح دضحادوأ ةءان ناك زنحلا متو كرع ا 9 7 : ع 4 5 5 5 500 ٠ .٠
 إس ١ يس

 ةفودخ طا الاواعرجل_راجوعم لحد ؛ ناكذذ ميال ماك ة ثا ادواولا

 ' دحين نبدعا | "دج ريا كليا دعوا نب نع 2 بالة اكوهد

 : ديس اص يلا عم تيلض لازم با نع اذ هع اسوأ عروب نب خيممس ا ظ

 ا لك وك خ اكيد يا خلاد مشل انهما داللا ظلال ف نيتمك

 0 ةحاقملل عوج لدتَب ع بوكا دمج نيتمكر واهرمب نيس كرو ميج ال 1

 بولا ةءنسمئ رخال لاتض ىف دا نجا يسال دوو رج با هك د طتتخ بولا و

 لبشر 00 دعمالصادا ضاع زل او صا. _دسأب يسلاو
. 

تام 0 ١ ف هدعاسو تقرا واهس ديسكو ملا
 1 نيتي 2 

 * واع تيجاويلاو و .ولعدا ةولص رصي ناز جزا اعرردا انستا

صوسغ ملال لضاتيبلاؤر
عان مكاتب دا ةد

 ءاهرخر ىلا وم

 عشب صلال نكد ننس د,رطلا حش لصين كاكا ظغاو دان نككض يا كرانجلا

ا داوي طا قرنا نيكد رتب اصف نمي دج
 عس

 1 ةماس ريصلا بورصل نا ذالا عم ىيوللا كسا ن | ناك

 انتدحرعو ند يش انتر مين فزع انك دكت“ ةولصلا ماّدن نال

 ' ةططاع

 1 ليقود شاروخ وحس دحورخبا .كقرك ىلا نع مضاف نع بوب

>» 



1 

 نم اصإد 8 جونا يدا ايزضنإ_خاعم وبصل د ثا

 بكا لعاادلف ناهد هوما اانا زا اهوسابانمااولو ) ص طدالا

 يجلس سادي قسمان ظ
1 : 

 برع م ويوج ب سعت

 خانم سيما ازا اورظا ىا راب 11 داالاد كدوملا

 قرط مرد 08 ضده 5000000 عداد ىاالق عمار تواكال

 لي

 او دامني هلا اا نك حاظر م غدار ناذعارا يطأ ناب اع

 نس كرد اةتيايبو كعب لا نع > ص ناو للا ةوصتلا ام نم عدم

. ٍُ 7 
: 5 - 

١ 

مج ىلا امداد لوم تمم مياع طع ادام : دنلصخ ا
 :طاخرابلا 1 لدا ل 

 ياام ليك طعما داك يجدر كادارإ ىل
 اداين

 انوسا
 دعد ؛زاام انماانرتَباَذا هع ام مدادوا دواد ولأ افدرو درو ناغلو نكيياملا

 هعلش انوا ذو ضب قلد كن مكن او ضدعاذللا عجاف لوسلا
 50 موق ص ااا قيررودهم ءارقدا يعد اسم اكورد رار اوصا

 ةررعلا اولا نمدحاها وعلو نؤرواطلا ايدل للا كا ياي

 تيددرح لبد ليج هنأ ريت نك ريك ايا ىم نضع رص ةروس ةءاو كااذدنع

 هراتخااملكتمكور دادا اهات امانا جب لباسم درواع اكن و موو

 كذلارح الن بذإ كو ظ وإذ كلظد ف نيب مطار ابخا زد نهار نبا

 نعاي ورشا اومصملا كوردّم دن مآحامإكا ةدحلعا م لكدداولاذا

 اتكرخ اذا زو امرء اري كوم وسك دعما اصلا تت درغ نبا

 ديال ذباح يس وامرو ة ءاولإد ولا دع مصعب دل لسكن جول دك

 ناكترأ 550 يطالع 4 ىلا ضم تارت ذاهرع ا لاتحال رش



 سا

 رينا لاق يللا د ةرابلا نتا اس ؤانخالا ىلق تف اود ةءاولاد اصفر

 باكا نه ذرملا اور زان ىريص م ميلع سا لص نل| انارداو عماله هو |[

 تطمر 5 1 : <1 ١
 لو راك تصفحت يونا لف هرب مل هاتر ابدا نكي يس اامريصم هيلدا |

 نم ةساع مسكر يحرس لص كيم شيا عاهدوا ةهرواذح معا هاو

 3 5-5 يور ازرطواميع ايندلا تغاعارحا امل حش ولا كراع دعا نمدش !لفاذملا

 نينه يلا ةيتاوزافاسعازنضامب | راند ىتبجاوام اةنيطحوبا

 00 كد نيالا رس دع صال: دكر دصادا معد لع ساطصا شراع صادور

 ظاطررأ هاورام مسك لعسادص ءءالو يدل ضو ولا ةنسيدب ا يضلا هذهّتف

 ضو لابس يرصوعد رو <ران نملانالغد ىلا ذم هرعو

 الص نعيم اول عرلض تبني مز زذلاجورحاطلاو تل تيبلابلاهيدن ضن
 ومس باراك او هاطينلا ضب اونخلا هوقو ةعدد دار عسب لوصو 110

 -9 ع اصوعو دوعس را لما جم اذع تلج رحب مالو هابمل

 ا مدع, بسم وباسم عيشاد لا غراب ةدّسس ضرع نياكدكو بيذردع

 ظ ريلاواجض مغ ةمومدلا - :ىضلاو ةعدشادع ورام انا ليش نأ ىل : ءاناكرملا باتا

 لونج 4 اع هدو. جلا رشا و دولا نبا نائم اع وا ىليلا نيد

 فيمطص رولا ىإ لوجو ىلإ لود او جرتسيه هي كادي دكا نس حسي طعنا
 ١ ليل امم هك 9-2 .لممالو بج كم دلال عوتدق وج ثيرحلا نو كنان

 ظ ظ د لوضب ناكر ولاو ليلا ءدصربب لكرعما طرا هم قبلك تو ل وبم

 طواددو يملا ةولصل اما نضل ريحا ابتركح شع ايلهلا هركواعاضيا سلي |

 0 اسوم ا ةولص» يي دعا مزصبا
0 



 نمت .ظطحااة را ىع مينو ميلا كبار نب ثملاب تويم نع ةدحوملا ضب |
 رزظنالبق تسكر ةدكدلا ننّسلا نم ىأامكو ناك ع رلعس انو |

 نلبريرردلح ضنيرعلا نبوامرع لص نو برك بولا وب ينم واهم نيكو |

 عوج نم اع ديمو بيع ةولصتضنر حكي نال بسكر بولا ىب الص

 ولاا ة ودنلا كب صم ةيئدحو عناق داتملادس يسر يلا و
 اررلصب كيل زال سرعت رص ربما تءاهمبا ىلا زل ب اىحارا كيل

 | تاورويورابزلا صر يعوحدا نيحتيبلا هوا ىلا داوي حج اصيدقو نيبلاؤالا

 هاوبك لوبا |. رس لج لعردا لص زيلا لعل خدا ال :ناسسناكو يرانا |

 تلال قيم با سادبع نع ءانحلادلاخ صرنا برش اند حنلخ
 0 ام مى لعسا اج تلو رص نع ءشياع ظ

 ِ يباب 2 ل ب ماو ظ

 ٠ ان حتا زعم اك دينمو ىا سن > يلالبقو كيتنن ولا لبق مك ءاشم كامو ١

 متسول دقت - ؤمج نب ف شا تكد ينمالمل 5 ع : ظ
3 

! ْ 
 ١ لص سال ور ةوص ص دعرما كراذعانلا | نومي نوه وم رة 2

 ارب نامل دنابلضي كاكا نينيكهس كاران هس مولع 0
 لا صاع اكابر مدلا ديلا هزو لكديع مالح بدات الار ما 0

 ١ ات دييطمككا خب عا كت ذ هوقيطنال 26 لعما |[
 يلوا ةدابملا لج مابي كاك لك يلع سالص ذا دوصتفلاو 0 [

 دمج لارج مع ةدابملاغ دمدادلا لع يطالع لا ةراَد/ءزضوابريع ظ أ
 7 يان انواطاد نيملاو قولا ساو حمل اوبح ممل نم دوصتمملا ا : ا ظ ْ

 لاتف كو معان قطيم نو اكد اتم قاطا سمادق صاع ا كاق ١ ٠ ظ

 درعا ئ 5 ئ ' كا



 دا راش صاع تمت تاكا لصد لعسا جيلا تا تاككع ىا

 انِعوتكءاصمفاَع لولا اجلا ةرانس صاح تابتيبم ترش ابن اج

 اناس ىم استي نحاح نمر شما نام داور شلاش د خول ةدصلاوبح

 ةولصومو نمايرق لاوزلا نو ةدّلا هذعد كرم وكدكب يدا طلادنع
 ماا لا ضع مر نيح نيباوالا ةدلص شيب دال ف درو ثبَح نيباوالا
 اد نتسكك ريد اسرار زمان ماو اعونم جرا نب در رح نم

 لبشتيب خرصي ناك نياع نع رم طماكو ةدكذم نومبلاو يملا

 ملا عاملا ند رلظلالقاجيرأ جديا ناكر نيشلا كددؤبا هر الخلا

 تتقبل ايا عظم نم اع +2 طزغح نمو هل يم مسا ةوايز نأ

 ل ادعزجلا وجناح عم لالش تيتنكو اصيب ناك زرا مشياعوغىبادامر

 ش يرعب ادصوررخلا سنا نظل ءّيحدصاد ايف غناه تيبباذ لاذ ااذ

 ا ناك شاع سدح دوا دوجاد ا هاقرام هوبووو معا تاو

 1 ارلاو ذا يحا سرك تناك جرالا عر طلازمحيبا لاق ل5 مزج عاسنراررم ١

 كَ راجل ا داهرز بدو شراع رع ىدتخا ام نيب مح" انهج كود م اتاليلك

7 
 وا ثيدحو ةدىدوو داود مالا ملاوحاراغ ىااجبرا ديال

 صا مم دحاو لكن اخ كو وحو اجرا شيياع ثيدح ت5 نيمار, لا لق

 هيب يحالانعو كم لاق جنرال هم سمبلا رع نبا زنا يكد ود ىاأراه

 0 ا 3
 د هدرا اوا نيتمكو رتب ناهد الصف نوكما نا ليغ نيلاحلغ ليش نا لانا

 ا دوب 5 م 0
 العر ذراع ملطآو ريب ؤلام هدد ملا اعط دإ كاف تسد صنف هزيم
 خاص ئدلا نك حل نيا رضاع و م طمجدضيراركتلا 85 ناكل نزلا ماو

 وب دف ىصالا نم نر طاو نوركالا دع ىلا, ضلسا ىوويلا لق 5 اكرارلا

 ؟ هه



 اهنا ددا معلقا فرع يرش :ناهنا يملا َيِضدعببا لماذ رعالوة عل يتلا

 7 ةولصرخزحاذلو لنضار انزل قطا غ جيرالا هاا دايليغوايينضلغا
 ا نيدعكور ملا ليفاصي قاهاضيااع نع دوأد حْأرصيزوانيالو مرصاخينا اعاتب

9 9 

١ ١ 

0 
١ 
1 
 ا

 ظ روع ارك دص ءا مارس ريفا عجن درو نيس دصي ةراتوابر ادصي ةراتنداو تحال

 و مباسو بييبلاو د نييولا اخ طعم تلبي كيب صنم اسير

 10 مالم امل ف طع وتتم! ان لام ىا آد نينا

 0 هثوياو لاو خ ةروام اكضرالاد الاخ راص ماد لك 000

 انك مىدلع ردا اص رنلا عبانييصا م انككقريعَرملا خد يسن هضادبع

 ”ىالخاع مالم ا «دابصل فس العروس

 تنام رقت تسيح ىلإ بيزو حاج ادعت يللا مد

 ةوصلإ نعل ميت 7 ب تاب اااه كأي ني كلاظنه ذا :شو

 3 0 راضون اني نم يلع ماما و ناموا

 الاخ للاهص ند نوير عيل السد زياد يا هج الا نمو
 يدا و يبدل م اطكد قفل تدم ظن ينل اكلم نع

 م دجاج نينضولا يب لال دلاجلا يولد ينل تعبت
 لو ,هارب_زدا يب ىلا او يرماظلا غابلا ممياقضا ملا ةرات الا دحام

 تيار رص هورؤلا تقو ةوصوا 01832 ادررملا

 ش #0 : امد نيحرابملار دص حو يصل ةولص تق هرشسلا نوت

 7/طايرلا ا ل عيتش اد حجانكلا زرابي مر خه درع وصلا

 قلما ةوصيٍسطاواوؤ خ ع دام كاد لازرلا يبق هاد هالات دو

 ىلا ةولصب صتقياىزيباهواضيا لاورلا ةولبص يسم هضاواع متداهو

 مهاظلا م



 ةجاح قرانا ةولصو لله ا م رصلا لل ةوصلاّداضا تارالظلا ْخ

 دلال حقوورطلا ةوصكر اطار ؛ انعإاب نم لقد اضل ناخب كلارا

 ةولص رعد درابرلا ءااميرارو لا رك رضاع اهديك 5 قد هئلمتلاو

 3 طر ابلا ةيو ةرصلام نسم م وتشمل يت ناب ةذاضالا هيلا

 قاف و خامس تي دار 701 نك 1 قس هيعوهو ريحا هرمي

 27 000-0 تمرد يملا دال اهرانرلا يلي ارر ذمكصلا

 0 ذ نه درت ع دا ايهدناو ا ٍ 5 لع لد وابعامّتس قت

 1550 >| حو ص هل حي رسم كسر نظوهو لد طعمسانماؤلا

 دلاو لاب وصلا اماو لا ةولصوهس بدور شورشستملاو رضلاد ويحد كو

 دوادوب اند هل اذيح نب دخان دج هرم رشا خرم طا ذملا ءدلعاذاوبذ

 ُثيو مده ةلدوامذ هيهات امض نمي نيب رع متداع ا نسي قام

 ثم او لصخأ ىصيإ ضل اددزع ديا نيا هدي بو -رللابكلا كدر يعروا نيك

 صلال ,ةيطركرب تهور بكا ةيسانلاه شرا ينوب جزلاوبا كاد

 هن يوم ىا تف ماتملاوع صبا لها طن كعروا ا 01 اذ

 كيلا كالو هلم كم: ثبركالملا فمكيد حا تلاد هسا حبكم

 ايكوم هوككشسسمو طك لمفاا اعد ايات يعم لك هو

 ماطاش الشب رشم جه طادعبا عار متر مل يكد اك لح درا نعش اد جاو نال

 0 هرج لف تحد نيحاهادارحا نا لمح ادو ايسر

 ا معي دق يملا ركع نا جزاداوالواا ب, جلع م ماياَدَن اظ

 مقود لع! 16د إد نصا دوبسدلا اذ ةواكف هتيطربكر كذب ككل دريس سو

 ضو وا ترايملا
ا وبا دوك دال كك بش وز

 

 »؟ هدح



 نيف زري ريم تاج نا تم حوقولا نكح اع دم حوقولا نسخ هدالغل دج إريك
 د انحادصالصا ملل برملا ةيصاقلاكتروانماوو نب مالك قواسم هادع

 م ل بمتم دلع تراب هبوب حراس ند

 اص كر لعسا امرنا ماك تراه قاد مو رملا سادبعتنب ملام

 دئكو ىاأ مدمر ادم اص اي نلطع ديو واي ائاجد ام صن تار عراه داق

 1 ةطعوا وكوب ل نك ص نع ءاضقو تروام ىأّس اوت ام انايعاسع

 0 يس طاصلا ب سومان حاَص « 7 انس لسمو شراع نع اورام هيثولو عكر

 ا ِ يطق اج ندا لو مف هدف و تكد ر نا ةودصا حجب هاك ل لع سالما

 ْ «يويمضلاوو شيد داحالاو ار ةدانملصحا ناسارات امور ور وابموو

 تاق نداح دما نع . وراماتاو يار نعوم : نزلا ١ًكِع 1 مو نامئالغد و طا

 الا اص لع سالص سال وكت يارام نونو يملا ةوصاض مطب اع تيار

 افي طالع جيرالا هالغ ليل >ريفدرانلا هالع قوق ادإ جدا

 ايان نمضير واناصا ريلع ةدادرلاو ريلع مجرب هيلع را لص

 28 ناماد نك ام ديول وامطترإ ارتناطع كويالررا عم لابو حلالا

 ها نور نيا زاكمم ا ثيمدحلا نا م عاج عملا وفصل وزملار باكو |

 ءادردلا نا تدعو د خد ددالا نيدداحال ارك ريلع كيدوابجرارطلا رصي

 يراوح انكم عيداذلا عكرا مدا نإ 2 دنا ساعوثم زمر لادنعززداباو

 راب ناو جابت لغه وب نا هارتلا صعب لاّد دو 506

 دز عع اوين هوبحولا لباب وقف لإ*لا نعا عسا م كرا ا وج ناملعا م ْخ

 ميث نالع دج مهر يلع ساطع دبا وهوا لاو او: اعرمَتِب ةدادا

 هاورار تمار( وعلا ةولص نا لع لدي امو ريل ذا هظنح لامك بارا

 1 معاح ملا



> 

 0 لق ةررعدبا نع جام دبا جاه دص اه مماجشيملا

 د انت د حرفا اهيرام تاك اد بونذرل تعز أمس اع انذاح نع

 اننوحررزلا بت عال ككاو بيكا تدع ف حدي
 نقي وللا يح ىح عدلا عيبرلا نب سند بع زينل طورت ديرج بد
 ظ انكيبنم اكد نيون ديلا نككاضبا ةراعوو احوذع نغ اىورانك وكن ا

 00 ضم غيو اكأ كلا تسلا الصي داك ل يددلع ا لا نا لاقم

 انوي تي مسوي "نع هاجر ذبايح قبلك نا معا
 ١ تحهو دياب اددوق يع يد ع ماهاماو نرماروري يعاسوه |

 اهم ىلا بحا كيس ىلا ىحلاسوا رج حام و نازنع قلق دعا لوف نم ةعدبلا

 إد هادا .ريع مواس د مل مك سلع سالك ردا دارا طدإدو تيب داحال ا ْئلِس مراد دا

 اع وشم مدعالع لادا يف ل حصاخلاو ةععبلاوج ريش خو اهبل

 2 هرثوند دور ين دازاوا اا مدعم راما اج ينخلع ةد ةدادر ىلا

 7 نلاف دكا كوريات دلتا كدروت تدان لام خلا اصفار وابد

 7 الا عصاملا ىاضاكو ياكم وهو نظا 0 ىارلا> الكاك مَع

 كسا طصرنلا نعاعامددّو نيك وكت نا داككت اشي داحا نال ابلصا

 كل ىميعسا طصذيلا كامن خطك فز عمت ةبالا اك نم لسمو
 "دامو ددو ئير دوا مالماناي سو و هرعو 0407 كابيمب ِ

 ظ وو واتنا ادحنلب امها كرطلاو رتب جم الق ةح ةدوبهسربح نك

 ياش نمل نا نع هين ل دب تيب دحام كاابرو لاو

 هاكزا رولي داحالا قد دو لزمال عرفدق 31 خولاو تربئاؤر منت كا ظ

 2 ا 2 نوع 2 ا .
 مي ان وكر ضيا نبدأ ةريريم ١ةتروتو دع اع و يلا وابهبصي



 ””ىعواجدقو كرم لَه معا جيتا زيكا نيلالع لَا الف دنم ىديدع شما

ل ٌيولص ةدصلالضضااشي ىىللاضراسم نوكو كايصئالد[ئسملا
 ةبوكملاالا بك

 0 1 'ء

تاكد تكرارها تن داحالا م ذوب
مر | هاو ءراعإع لعدع الص م

 د

 تمرتساكتمكو نع اتنت انيكادر عا ماسالا سخان اكر لاو ة شاحب

: 8 ّّ 5 :0 0 
 0 ار ا يو و 0 1 :

 لا ع
 1 اي

ادرط د هنظيرو فيملع ينو ىيوولا كو ىو
 اف دال شوو رب ومه

م كارز جراطآرهاظلاو ندي بضل
 انكي لما نطْضدَمو تظاومرارّت

 -ة اع

 خماس هالوك ارا تلات صار بلاطو دعب دياع ءرضلا ةولصؤ
- 

 ظ اهييصيالطس يع مادصربلا كاابنعا بيرو ايي رسال غلاو لا يس يس حسو

 اًملط -اّبالا نابلاشي دح صنعا دوال فنيا حض يطم هيج نال ٠

 َّث ع - مهي 7 310 ١

 مالا تملا يرو هرطارم نجاد ست ثلا نلادرواتنطب كابا سبوق اننا غو

 يور مدع ناو ةو ونيل الع ننتااس ريجتالا ةلاجدربلا بع ا بنت(
 ا < 3 0

 الواد ىلا بح يدارا مرطب داللا هااكدنع تريلا كاد ابني داحا ب ملال

 تاكرذاو الاثم لل عادت غرو لادا بميع موادا احا ابعجس ان ةادابل هو

 تك دال ةرانسا مبيع ضيف ىلا طم هيض د هرج وهو للا حديل

 م ا اا يدح هيب مطمن عدنا ىرطلا ادع |

 | قيمر داوبع خيرح كباضيا هو هيج كلاذهؤ روكا ههادنع

 وال تيا لص ان لح داعم ني دصرو يسال وا حايل تب ووصاع كرش

 دوركد يلا ريلاور جزل خلة جيه يسياراس ةيدح ين ثلا دح دع
 ليت كبح نإ! الكمر كدا ىلا د لاو :صوصضخ خص نما كلب يري

 .:-ت



ْ 

 > ىو وصخ ةيج نع ذثليح ةدورمملاصلا ةولصدتمل ف 74 نا يياضا ماع

 ايكرندا ىص رنج درر اوس مضاد بيس ناكني رادع س الص 0 2 5

 اك تكونون الغ دنا ن0 ورم نعاعأ ىارار ةامينوواهرا طب تاق

 هك ا١افورام ئمْصإْع لرد رطرياع ثم داحا والعام هع يعض داساككور

 مي هدلا سةداج كدا عدت ورفع طوي رجاو تاكؤجلا ةؤص
 يلو مور ييخساالض هداك 0 ىدرولا ا وقوي بك خيا

 اج ولج رص عشاز اع أي دحوم لم ءاورامدع . كيك لام لؤي

 دعو هلو لي دالاس ا نم عَتج ل سانا جدملا لس ريال دلاؤاعماْءن نتي

 يولي يالا نرتب وعر اذا اكن اترك ياس هني
 وعلم نس ارحل نس خب واننا ين! طحن غلاه د حت علا نيف ٠.٠ .::ةيلع

 | تلال نب دواد لبقو قالب لق رأس نمل ايه ريا نين نجلا درع نع درع درع

 مالاصنارص ْنعدع ساطص ما امرنا اصلا نع اىادحا 0 لك

 7 يكتم ا ىاتياهدةثدكو "7 دحام و نم كدداو مران اح

 صدا هابحا درج لك هووا م مجد ىلا كرد ميو نبا نعرحا

 تا ترتد ثراحلا ىضانع ادبع يطعم لهو اعمال نصل لص ملعريلع

 مريع ساس ربلا اهنا خرج ىليسلا نما ادحا ناذك تعرصو
 اج

 ا ادهش ايم سيح الكول ادك سا د دحرالح حأ تنب انك ءايعدجا

 الس زيلاورعلخ دلو ندوكك سب ىلا طيدوكدم بطلا ع هب شداهلا ا لفرز

 6 > وع تراها نسا درع وسع دو يادرؤ رام نبأ ع بو مري ميلع

 عويس طصد اذ غيار حا ها هوو هيد تشاو ناتع سر شا

 اينما مو كي اف لع فا اذن مضر جان ذاع عايش دجاهذ ملا



 اورووتتاف

 | "ليل هديجوو زيا ماع حدي 22/ت بحد تلاماع نينييشملا دوست ءادلا ماع لسع يلع دال هالوك الإ كب ل

 لاا بباحذ ناك ف ديلا خخ طا هدسروانرعييحاذ غلاتي غم كاكا

 ذ-1

 1 مزيف موبابتيب لحد 3 دعسا طصسآ روى ذاع ماوايضا نيك١

 : اورام ناني وحاظب نك صدك و ةياهر د كداذجلا كين 5 0

 هه بأ 5 50- د 7 -

 | ىا تبذل ته دوو لاّضوردتي ناالاهجلا يدهم وزب هريس لبا طا
 مك ,

 امال ناحانك زد الا وريؤ نكس كر لعبا امص ناككفتاحا كاتيا سب ناكل انين

 | لق ديلا تبحذ ىزحا وادب غل هاك ف اولا هد لع حنش دا تيكاسر تعاد

 ثا .ما نم انعارَم لسكر يدع اطل لمحت ةراجإ نم قست فا دار ادا طع ابرحا

 لوي ددادص اذا تبع انراثذلاه مانع ةردبا قرط م حيوا

 يت هادرام يوي نم اكلك هبا هيب حيد تحن دجوضةكماعاب

 يراود هاو ل تال هزت ابا هارد زاح ا نع صاج نط

 سد خداكو كم اعابا يب د زن هوكي نا ليتحه برسس ءارجرلا جراد نإ

 أ طاري هاو رتيف دم اانآو هاارج ل تلي تبخل ,قسكي ا

 دلع يال رك د وسع لارا ثا ملغ تان اغرحالاو ءادتباري تس

 يعم ظ "موي وأ لتي كام لضد ىلع ااشسعانمزخ ارق ودا ناق ع عاساو

 0 دركت مدل د لب نأ لجوال ناتو ْئ ريلع سا طرب ءانأ خلا

 | تشل ضعبلامساب لكلا وسناب اص عا رين لس هلع سال دوو يك
 57 طولا داور هاطع ىلا ةدص خمرا نط رفد بلاط عوضا

 ْ اورو دكت ملا ماعابتب حرص مع سارص ناو شد تامر

 | مل عدا لح ريلا تحد اع ما هأ غانا كورو يفرط نيب يلاحق
 ها -- اا ل ل ل ا

 انه ماد أدرج نم قامو ل يض بوب هرم طا فو لد دصوو ملا ماع

 انك



 ينيلصالا 2 خال اد دحاقر وود و كر نام طخ مارون اس:ي واع

 سو هوني ا راو يف مان موف داك مبا ريص تدالإ لا مهال تلال

 كءايئاابص ْفْدِخَم ولالا ا وضوغ وبلا ءإد ىااكدح١ ان ماوفدحو

 ا انعييكواذو نارا ١تالمأا م تنحازكن تغرد نؤيلاكو ْ

 ا ريح مويا 0 ءمدعردالصربلا نافارا تلانض نيتمكلك |

 0 ده لادا حلما ناو 24 غوري ميلعساطص نولص نعى أرارازع

 اطوسذدك ريو مل و الملا انفال داداانك2 قوص: ماهل اك

 انضالاو درماطل أح عملا مالك تش لأ ييرزحالا نسمكلا ىادرا لاّيحاف

 ئر ا ىورد درع 5 1176 كد اكس حض زعاتي أور

 2 اكؤوَظو هيكو )إظ02 539 نايل دبس مناص

 ير ضم دوب شدا كدب »7 ىبا لاذ علا سي ءادكو ناؤاص

 اي كاوصلا لف تلك ١م ودع الص هرصتد ماظن

 تقود ادأ لع دارا ايس اصردا ىوارلارد اهياهر هم عليالشما عب

 لاق وس كتا مااا تدِبب هو رِصلا ةولص هرصق لير يلع ا ذص

 لطي زملاللجأ نع ري اهالصاما ملى لع سا طص شن لرالارز م

 ايوا نالغ كرام ٌيداحالا 1000 22000

 ايان ساشادالع طا ىلا اج اثنان ببكي نأ نكينوكك :لصلا هن

 مر لعد اطصرل وكدا ريفا دبع ءامراهلا اضخم ةمالشسمالا
 21! دْب ريحا ةيرهدإ مالو زعل ةراصالك ةرلصلا نعام
 7 1 جا
 اا صلات هودماانهلو ليلا ماض نعاليد يلا نم دد وءادح

 درع مم امام 0 صاحغ صولا هذه نا ه دك "دما ك عثر تداع

 م



 | تاق هل ور تايد اجا... ... أو معا سو اتلاو ءادددلا
 كي ادلا لق خادومدصا خاراو دارو ابد ثم مك ىا يع
 1 يم غولام ١كروويوءاورف اسال صا ارلاو بضاَو ل

 ةقورطاوا اولا نع امصغ و اهانواا كبة كرووا اولا نع يلمس ةرطاباَد تراانكو

 اهاندرم# ةلكوت جورعم اي نيب اهعووول وتتسم ىضي اواذادتص تك

 الاو ةرمولا وم ابككجتاسايا انتا د سوو ادوايشا#

 قضوا 0 اركوصالا عونا وابزم تالدعم نيالواداطالل يك كوبلاو

 5 تير صم د تارج او ادلة اكورمانعذب) اصدار نا (لصاحلاو كرعيطأ رع

 اي يد وبال 3 د خدي انف ىوا ا ناب د ءاجاع عراد ىا نلخلا ىا

 عي طاددتم خدني الهرمل لق ثار غم ءاجام خا منن ع ظ

 انع ور ولله داملا لاق نم 0 ع ووو

 توءو ل دواد ناملس ثرووثير و ماعلا نا نع نخ ءاكد لالا

 َّت ونال ريتال دعب نع ثيدح وع ذر دو كوبا كالو بيوم لا م

 ان وحرصي ذي دهلادطو تق اجبالاو نالاذ ناظوعو لاذاد لا غنقا

 يال مترو اناا كاران مهلا غشير لف لاخلا ؤيوفا هانم وان نانا ْ

 اًنالزم ناو داو مهلا رو اناداعدالو اراي داّوروبال ءايلملا تاو

 2 كاماع الايض لاد لاملا نم غوردع اًنيرساطص روم كل 2

 يصلان يح مين تم نب ح11 نت نطوط ماد نيم ردلا اتبواو يبل املا

 اند وح ا تيراحخلا هج ورك نع نصا دبا نع ايشاسا انندحر وطه

 هيلع لص صال وست كو ام لاف بح ورمل ىا دل نينشولا د عاب | كدحا

 نفي

 دحين وي يحج صصص - 0 هي

 .عيخو ةيدو نيسوتخ احب بلب ىقذج نام ىا هيلا د لسال نو

 يورو ويسمح
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 اضرار نضن جوك راو ابوك, ىقنخ ناكذلا ءاضييبلا عاد جو ةبج و زغمو
 كلا ني نم صحو يوي نم مسك ىلا ع داو ضدا شلال 35

 انشاءات نيو الاكريلاا نضل دوج با لاذ غامرك عانس هركك
 طاع ابرضلا لق ةق ساهيل هاف يايع سولو رالا ماع نارا ظ

 ةقدصانكي ان غيروا ءاينالانم م مالو ةزلصلا لعمل اسما |

 لاح اًقوّصلا نم اوك سن دكدص |يلمحو لون إلا نال ضر اللاب اماظلاو

 نو دانس راهلا زو أرق و ئايحوخدت ةءاصدج ةفدص راصد ايع

 2ءايواف ةراطاع و وحج يا لردع سا لص صال وس كحال صدع

 ةاّسالو ما الوأدبعاوارانب دالو امتد درت ورع ورع طيس لل دك

 ةعطسمب قدصت ىا ريما لاق دقدص !.لمجلا راو حالسو مميبلاَ بالا

 0 قرلا_ ىا ماا وأ عالو دوه د نقولا كحابركجراصف ضرالا

 ليف نااماو كاماما ناكر ءايحااح غل مطعم الص زيلا يور ضركدا

 2-2 ناد ند واتارعورلاو عالما دك :) اعدحو ضرار صلال جولد

 دصرس 0 2 7 يي مقدصرص ديل ناؤ مص صادكو املس لعسا

 رشم رايت وحد لكلا ضلا لمس ايلا نازح خصما داو اماماظغدب

 0ص حسم 2 رالي مع امسداو ىرارلا

 مي ووو ناو وللا امرك نا ةايوملآو نجلا وك يبا ة صارخ

 ”هددحم اواو نش "م يس ءابتعا مدعي نين ءاعداواز ؤاضا

 كيلاع ايمانا ءاّ هاندا تناك مها لملوابهضوم 2

 بعيار مام ليما رص امر جمل لا

 را 26 لالا ا ميت ري_زنلاوييشسالا ماع اج ين سن دع
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 قاد ورشعد هاكماوةنككدإ نلح م يلع الص ا تإباو هرإ ضمن

 ظ اهنبلهورشندزمم يسد ناكو دليل لكم يابابا ب هادو ةنيدالال وحار وعي
 ْ راما م تداط'ءملاو واننا ناو فدصلا لبا نم ريكا لوالا نارعاظلاو لينك '

 ' ويد دوو اراتت 1 نادال نرش ي اع اورؤر جور ملاد ينك

 ١ العا نع نذامرك ثيح وس نم جاو هانركذ هاو كمت ماب او

 و2 2طن واش حي واوان سووا برغش تعكس
 نيح ابو اش سا رم الآ طخ - اجد ورع نوما نع
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 ا وود ام ثرزرال قاد لك يلع ساطع طدااضو راع سان

 دلوو جور ىاعا ىض نمله تكا كب عار سركمديا ةطاذاعا

 ْ طرا دكت مع يكونا كش جاشرا تاتش دال ور وكلا نم ىدالواىا

 ١ | دانا ىو رجب وختو د بالتمام ضاع تيدا دج ويوعما
 مدال 0 حمامأم دياوراط ءارلا رزفلا طباع زورو ءازاودو

 8 ع مط عند ةقادض ويصل دجال ارو ١ زياد اةياورو ركب

 و انس يدويا ويلا نصا كر ىق يرلانارم كاظم ثدواينردو ضن

 .| بسلنو عنك دا 102م نلا هبرتضاذ شلال مالا

 0 ئانطللا ناد حرواخ اكريسم مرا ىا ع اانا اووانلبا عر

 و 20000 ايحاصللا5 رهكمللا ما يملا نماصخل) لينا اتم ل

 ا . 1 0-2 ثلا لزوم الا اكرمتيال طدالغ جاز نا نجاه

 مناف لبوحعالو ىرعالو لبد يل ادوعتسم نيد وللا ضم 1 ةرطد

 . | كاف الام وابا ثرو قَنف ءانعدداك د نب نضال وسلا لا كدت ذا

 لو واوم حرا ترا الموكب ع ث ااذع غ طاف دوف ثيوروم اها ؛

 اذكو



 كونملالا كرما تذا اكو دود كاهل شيروو بين لا ص ساكو كو رواذكو

 اها نع شو و ذخر ريدزق ل [جاماناو لاصيالاوق دطلب دلال ةجاحالفنب ذا
 اغا و لاح ترب دارلا كا ص ريشلأو دهاخو اكر_لاو يلا و ىضاد كعع

 توالي انارطتم تحدد رز لح اخرورججاو لسكر عدا لص ١ نيب صاخ كنور ها

 كن دوق وكي نا كيو لال را لابد مهلا و ةونبلانأ رو تباشير داو
 تيدي ذزراطإ كرا تالا لالا ذا دلما اسي ناب اكرايطا يلاطع الرجل املا ٠

 ا ولآ وشلون 35 نا نم 0. مملاذخا نا مما در وراعاءايسالا

 ولادتي ال تءاعدكرص 29 نكيام ناو تبوالادا ثدوطا زم لصاعو ىالاخلاب

 ملح قمناو دوب 0رلع دا لص سال وت ناك م الغ قناع قواك

 صلال ننجلا اتاي ت نطع د حالا هلع قطني ملورلع سا طك سل وسو ناك

 كوعأ لوو ضخ نادا مس قروي ددا كحد م لع ىنناو مذ مد ومب دلايع لورلا لخ

 نسريلع قطني هاك مالح ناره دايو لايملا ظفلايلإ رشي تيب لسا دهب
 ليك دروب هركاماذكو أ يكن اهني حلا حو هاد رجب ف ذذاخ رتيب لج يع

 © نم.

 اى(ن أر يلا نبببحاو لسكر يلع سا لص هدالوا ضده الركون ءطاذ كونج د دادا
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 العرس الص ناك نم لع قمن داع لد ءلضف الا اكيانع دارللا ذا اون م

 نلف هاه (,,ف توم ءّدرولا ضعب نتي ال كا ءادب الا رنلاب ثيرالا مدعم

 ابمحو ايندلاؤ ىلا ضير هاو مترو كاملا هررجعواندلا ل توعد ما

 اماوألراتنحا كك مليم الرف كا موتي مادري دك اكوا يزبالا كا مزنظاخمانب

 د 0 غولا قيأدلو بساعات انس ادوعو نييضف عدكم نما ليام
 رود هوو 2 موهمل) يرصخخ تتسعا ابنعرسا تر ءطاذ ناك انعوي انو

 اح أب
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 نوط ثرروي نا منيالاْعو ضرا سرئلخام نام نا !

 باوجاو لاوما ص تين دحلا انما
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 عينين, . صخ يالا كح ناد قادصلا اجا واحلا »تايالا ىارطال
 ا
 2 اولى دع سالصرملا نع دمع كيك قادصلا]لا_دداب وطقم يدحلا | 7

 ءِط اما ذيج و دعم انوا | ظ

 8 هدصاملا مقاسملا جبد َيدصلارر طياو له ةريملا داحالا 70

 ناك عامر مجرد مل ياس انا حواع ليارملا قطب ال نك" 2

 ءثرانلا موتا فضاكا اردت الاف ةتايح لع لسكر لعردالصرنلا مريلع ئ

 ا اا قو ديكشا ذا ثروال در يعط شو غدا ايلا

 قيتخلاةدايز ايا مااملحملا عهانم نم مربلع ب للحد مكر لع سا ذص ظ

 - اف خغوبا كرما ايدك يبون حربا بد: دك“ قولا ليد ساو ْ

 ل ا 5

 : هك در مصب ةم بوريس ةبمشسانتدحا عزم د مع ديدشت ودوم
 2م

 2 قلم طلعوا ءاملا عد لاو لا داك ادد 17 7 ىرزهلا ا

 مطب هيدا يشل صج ذو زملا غلام فاول اوه نوف اديعسوجو »و يصملا

 و اورو سوو دع لاو أو بوستر أو ةقونلا

 طرا ع عج اوبس قاف نمل سرع ولالا يلم و مجلا ىلاب ريتا يخ

 امالعر نيلا ىلا و ةنمتيشم ولاد ”رزجلاه رن قيل نا مالكفا ضان
 تح < وو يح سم وهج ناس

 لكدوتي هاهستخي د نأ يصّتخخ رتفالش مايا ىاعلاءاب عال ءاجايعو . ىنيتملا ىأ ىيكملا2
 مَ

 مه.

 *””ةلطاع ةياول شيتا ىااثك تانك تا يحاصلاهدحاو

 م أو دكا اعاممالك/ و و مرات طعامك 5 و .واهبكتم ُ لانو



 راما نم اي وح نم نأ دعسو فدع نق نجلا دبع ريبز لاه طار علاَق >
 و عا مرد اناف تت ارم يم ناضل

 نحاص لاق جا 0 ارد هادا ررك ظطاكسا مشا

 ريو نيلومعلا )ل ريد دق د يع رت اعكتانس عا داو مالك شنوا

 "كنزا تيك > نعم هون نم ممانولاأ دج : تود رياك وع 20

 ا سوف : كامب لع مازص مالو ةوممس ا : ص ىا كثناضاد

 ك ىكتانااكا ءراطملا م رصب هلا ضم وام هددوند ناد امو "نأ 2

 رايس وب دارج رايز غو ءرلا بتي الادا نيل كيما فتم
 ةرييطبوطا نعام لصاؤ مشا دلال ل اداذادق و ليلمسلل ءيضتم
 ٍِح ءرمتلا دار جيلا نم املا ماطلا انصاف خرمتلا عراضلا لع نيميا كو

 ظ كده ناور د ءاحام يبي بي رحاظلا نوبت م حا كر يعلو رمل ارب مطل اوّصلا

 ا درورالاذا ماقد رصارطاامالا دقوص زي كام طك خطب نسال! ادب/

 يارا يا دايس الحق دص خخ اكالم ىلا نير ولاد كم دانس دا
 101111111 دا اج ضدامال 1 انعم ناو نبا ماعم

 السم اذح سي يول حصص تيب دل 2و ادد دم مايو هاشلا
 جايا قدا كريركد دورك ساكت مولا مدد هل مهارلاتررج تف

 ع تل تلون بيد انيدح معاذ ىرزلا د نع 2 رط نم دود

 6 ُُ دربه ”الو الع « دلع هر اعاغو 2010110 يكمن خاق هك

 !ش موكا يزلا دعوت لادبع ريت او للعلا تكيا/#و دمسو
 | ايو د ظرزالاذارح تك ارطاا لا ةقدص يلام اكل لكيم امص

 الما ّى صش ورهازع ام نم قوس د لع ردازص سال وس نام كد اج
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 حل



لا طي واذق بنهب بوف لع يعاد ساطوس غر
  ةعيواككز

 5 را بش بكام سانيا دل اا ورديو نصي وسيع سدح

20007 هادف جحا ايف اكرم
 تال 0 ملعرسا اص 

 1 ماو ازا تبجي انكر طنا نباتا كات رخو رضنلا

 هيهسوب ينرجراوج اذا مسكر يعرم١ طماط سامري يبا

 أنه 2 انه ارماظلاو ضنا يروابلاءازنذ انف ب لمح لارين نع عندا تن ءاطو

ال ءايسال 2 يرصلا درواط ءايبثالا عيت ماعرككلا
 ظ 0006 ام ثيور

2 ىلا ضياع ا انح لك ا يم جويل ةداشسل رك هونك نق
 دافاو 

لارنعم ىلع وصلا ىزعانايلاورلا كك ينال : ١
 اثرلاؤ عوملاد دارا هل يبي اينا

 اكون عبر نع ددر نب دعاَدبوَع سبع نت ناونصاتتدح آان 3 قاصلاو
 ةهسللع اء نمنح

 تون لاو -- و لع سا طصرم) )ويك ٠ هدا نع ةدزئع
 شلع رح ىا

 فانا دوو هن الكف فوزخرب اهلاورر صوم امانكرام

 0 لضضا هتف ظرف لنفخ ناكر نسا عطول تجددت زمنا

 طم لاس اوجو هوان رحة ق سوو نادم اوَدقدص . و ارحب

 0 باح اكو هلا دوا الجيل أد ع ةقدصو ثمار اياد

 ساكيكن جو ازا لاوحا وة 76-0 و مماوالا كن ,امماص شرد د ىلا لصاح

 26 ب نككاشاو نيداءارن خشم ئا وب وبا ع رلع الص يل! نازطا

 تيئالور رو ناز كامن و رتايح ناصر هييلاشل ةحجر ناك إدراك

 001 ا سيع د صوم انكر ورام كلا حاف ةدصانكو ام

 0 ةياور هوب اننا دكدص خد طخ ةياورلا كالاذهو دق هت صو

 طوكر ارو مرنم دق ضو وادا نام يش لوف وطب داما زج ا صخ ظداذ

 بدد



 زيدا نع ناكر زل تاور نصولف كاع الاد دصلةعناسد كاتببهدوت

 او لويس عرب كاب رصلاؤ املا ئضاونو ةيعصلا كورلا يبان عمالا
 اذا شمس 5 اذ طسضنلاب رصع خو يرزتلا قراجام ها هانكت

 نع دان لادا ى نع ناضل دح اكرم ف صراعات تدحراثب نبيع كنا

 و اهو ل زن فو رييقلايلَتب 2 جرعالا

 زنبلاو دحاو للا لكلام ةهرالا هوجولاد ماققالا 22 ىرع ناو ويرحل

 17 نك ةوملا:كارك م اراتعإب ةثارولا مز كايرو حو و علي ْرلاورم غلب ىلا نم

 اًنبام,ديضلاوآحدالءارانب ند د25 م انك ام ثرززاف دوقوهو عشنا ليل كارلا

لا دا ايلا ايلا 85 الا مجرم نالوا ةرذاكا تلا نءلعانا الغ
 امج مد ىوادعم زي

 ا قمداف ماكنا دامو وودام هال امم يلا هام نارام 2واانهو'

 وو
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 ل هلماع دوو عوام قلوب تكرم ام منريبعملإن نيل اىلا نوه وامر داع

 زم الوز ةفوملا عاجلا بو مهتم دعا ىامومااكنام ضرذ اا هنلاو

 جرطا 2و هوانا نم دل مقم ع لصد ةرشا درعا وجو نيالا 522200

 3 رو مسني مراد 7 معاق راما مرو كك اكمال طع لَمْشم اجلال كيملاد

 نلحا نما ىاارانب دوم رم ةندور تيرس هامعو ىنب سيديا نكض

 ١ دع روق قاوم طور ىلا وكي كازوَجديذ كرتسطيفركسااراب >اكديبل
 د 0

 للا !أرنع نم د١ لاري كد 3١د, سراني دا ّىأ ةراسم اكدتسم ا ب نحا

 يالا ويحد كر لسودلح ره الص مراوح وقد كاش جيان ىلا هن

 نينو ككل م دنم ندا ان فن يسيل و ط شيراز يشم كيتا هانم

 ضد ب وصح ظاو ا ىئبايح ادام تامل كح ىف عروندالا نع اتونجم
 هاكو 20 مو نكس ضصصخ اكذلو نضولاثابما نك سم

 يندجع



 هنو درسا وع وزنا ١ دعارضب هو ىلا طع ميملا اكس ييالو المتملا لظذاحلا ٍ

 وو دع ف تك دويالام كك وري لنك ريلعر ما لصرما اعنام ض واياك نعل يجني

ام ستقع مخك اكن اكسل يا زاب طم للا ىما اور
 اي

 انياب انك كو رق زر دج مر لع سااص جادا طع ةدعاا نّفديرن اننا

 ةعرنلا عامرا# هاكتنع مو نايعس حان نما عر ثو و مريع مالك ما تاولض

 يالا لما تنم ا نبل تي ابويا اروجعال كذا كايا خد مصرع

 رشا نوي اوي سل نراك ا اياذصلا نمر ؤلحا دقن ذخاإب لكم يلع سا لص زيلا اكو

 نافع لا ديراصا للك كري يوب مهو زمور لا الصمغ قابلا فرت كفو

 نبرءاه داعم( داو زي لذ بيرادا نم هرغو ناورمابمطتاو الاب انعام

 ع تنم طماع دوج دال عي نلتخاذد يسم نعى 5 هازل

 كبطل بَو ضرالا خم يرلاو لنخلا لع حماها ذب ديرك ل يقع دل وها حو

 لاق ماللاو ةولصلا يع هرقاحيؤ ماجن دارلا لاو نم دهام لاطب ناو

 00 املا لقد نصل اغخماملا «داخطماسب داما صياصخلا#
 هت نع شارو لوبا عوج ا برب قلاع كيرا ماسلا ةرجا طعدب

 زم طالع ب يطا :٠ توبته ,ىصتيب ال لهادي نهوحو و ىلإ هو
 .كفالاوع ىنا بكام تعال ةزغ زر ىر ش١ دح شوال ماقايس شنو وللا

 رجلا دبع يلع ء لخد درج الغ تلد لاق سح هأ ناثرملا نب ىضا نب 0

 21 لب 272 ارع فاشل ىل موكا جلا واع اجد ديسكو لو

 مونت ةردّو هانصقو هاج أ ذناداب ىدلاد مكيلع ادا مكانس :ئارضد

 هنا ودنا < وصقل وح 0 ١



 تي اوجوهد_ الكا ارق بداح كر حو نعل نب منمرلا ١

 دقوا نعززجلاهطايتحادد املا ياماما ملايدصي وانك عك يع سا طصاسا ١
 1 كرب ميثممخلا نأ مولسملا ه نعد و ملول لع ررا لص هلز وس ظنك طلملاع

 مضاف هايرلا دبتعا للرَلاو بلف اوه :دادع حك ءادزلا صد ىستلا نأو

 . يد فلاخو يرولالبح ديال وأ يحلف جب هروطحش اىبالو ىداني ةح

 سورا لاسم حلمتي ام ضبا نتا و ور يصط مم اهط سبب وط

 ةمراغ هل 1

 ا بوو وع يمص ديا هإبوار اك دلارو.ةملا رولا مامالاوعصاعو ندع ٍ

 2: ارانب دملريلع رس اذ سالو راس اسيا نع يجنب ءارلادب سند
 3 يلا داماعءتي عوأو مواز نيكول ىاارمجالو هانا واحد دالو 2 ب : يت اا ا

 ري ىإ ب مد كرم رب ؛درواطل اوهام اخ ّ:َسئاع نع ىوارلا دوا كورلا اغا وه 0 1 - 2 5 ٠
 ١ نام يس 9

 دبعلال ميرا زينل وو 2و رود نع فاعلا نوكيا قاهتحال لوا لوالا كك

 ماي و تع ى ريل اماور مثدعل والاول مااهتركد لع طباع ناز ىأ مالاد

 ْ يلوح نيكل صدع الص هده قا اهكولمم ام داالا ومو ايبعالو
 0 تمل مم دوو

 2 مانا مادا غل ريلع سال هالوصتئنورذ ىاجام سس ْ

 دا ناري ادؤرلا و نورلا هلا نتا ميلا مادا داالاو او زيا يور م

 امال ماعارضاو و مادا اهم نبدا طوال هاء ظالاد باوك ذا

 مديد ا: -لخّتيلا نود مانام ناهي متخاجج الا ةيقرلا نش !دورلا اثكلا

 ا ناههكم شالا نها لبج د دولاو قولا فاكس أملا درج امهنب تو

 ا 3 راما ذر اكرر صماثورلا اكرحاولا للا ة و امكريب قرعلل

 كر عمم وصلا ثول قر ؤيلا لاهو ءامسالا اعرب زج مادلين ادح

 د



  هتمحاماعاد ورام ربملا# ناساتلاو دياركم انين برمج كج وجب

 ساعت الواو نهاد ١ نم ةرووملا ةروصلا جابطنا اهنا هنو كواضيبلا

 ْءاَو ثوأ ك0 ريثا سدت نع اع ادن ديلا ىمينريإل توكل زنا راتب وكما

 رق بلسم ةررسج يك حبلا ملكتي صامل زال ماب يلي انوايرصم

 انا هوكي تيمنا د جل ذو شم تاكد م ةدعازي نصل هه

 3 ئىذرام ا نانو تجاتحا ل اديها راعتسا دينا :

 - اضتيلارت زاك اءاتسع رام ذ (كرما قلاب لاني نادحما

 لب ادامسعالا هذصّيلضو هنتي زرب ا ترام وي وزر بس

 9 ام ندلم ذاق لانو نا هلع اطل اذع يسينملاكاطاذلاث نيلي وا

 ا كدر وذل ل أب ديوي ارا لا لتجنب واس قفاه را اع لكوملا

 سس وللا نم مدار مف دلع عطا لاسالا كلام 220

 املا ري اك اسمو ةراذن و ةراد هوك ركل تطاير ينسالوكت

 امس هلزئمل الع ناوي انني اورام نقاد 55 7

 لب. ا ا تءاماق كارد

 يح ر درا واوا ٌةداملا واع تاركة زم كذ نان جاو ناولا عامود

  جلاددور ثيدحوا الت ابلا نع ىوزراملا 1 لاجلا- يطا عاساو ظ

 ' 6 سم عاما كر دارت هاروص هاد الاو هرحاطاخ ور يلع سا ذيج

 1 دلو ىردُم داما هرهاظ نزولا طضي دج لبا

 ظ "ا ل واوا نح مى لعسا اص دانص 2 ظلع

 ظ ع ادصرتناذ نوكسشرمانمءب ىريامب اطيز ام هوكانتمتالانحلا

 يد ]وز ثريا كار دالاو ثري حد م لسكر لع س١ لحج ناذصو يشرع



  1 3ا 0 2 1 ١1 .٠ ٠

 ءاّريد نيرلاس ةيددا حالا غل داب لسكر يلع ها الص مسج اف لع للي دين ل دا دوجوم
 بإب داوود ها دك لاذ ومعادن كد سة ةيجسك كيسا
 الوأ يس طاطا ةرانا دوما دالحاد ين رماظلا ص ماض َنكازعا تبدوا

 دصبا ربطت نرسل د صالون از واص وإن ملك ملع ردا لص هال وس نحلم

 ئ اعور :دوصلا امص ميالط لع للطالا نإ درا اهلوا تلق اهيلع مانا متمثلا

 ١ 12011 نبي نع زاد ريا ول يحرتيش ورب يرمون عيأبب

 دماج ىجرلاد بانت دحر ثمار د ٠ د:يمانلارلاب حليم تيب 7 موسوس يبات جوبا لسا
 سولو ومساءً آد جى وحال نع قحط نندح

 ةظيحا سة عدا اتحىاأ غادي مانا طار د نم لاف لسكر لحرسا١ لص بلا نع ١

 هامررؤذصلاعماجلاو ططلدقون لثميال ا عاطيشملا كاف راك يح دايص

 همطمب هداه تا نع. نيشلاد صا ادرو ىلا نع ىدمرلاو كراخلاد صا

 طا ناد لوالا ثيد طا لش غابارئياذ ناطرشملا هاذ يطا تار ثاد

 ياك هابل طعنا ذع لاداهاتا ناب بيجاو و ةدداملاف هايم ءارطاو

 دست غار نم ىارباب ؤايحانس ترمركر دا نا ترلارد اوتو ناهضلإ) يو نم

 لطب للا داذو كم 2و ارك البف بيتر الو رش ما داك اع يهح يار
1 

 كتم مسن وال ان يطنت نكرغو ا
 اعأر

 لئلا كك ريتا وز ميمساكاطيضما ناكر و قطاشور غار غار

 و ارم د عسحاعر اولا الحنا قا | مالإب وابو ءابلإب كد

 . 2و ةعاظلا روسي مح عار رف غار ىم كازا ضل يدم لور ايا قاكتسالا كا 1 2 را ليغ, - 5 امنيإ
 + يي والاو كر يصل اكس وصب نا يطا ا جشم ناطيشلا او هرهابلا لرجل

 عدم



 ديا طوي اص اننزحلا# نك دايما ن١ لع م«ىورسلا دكا نع

 ب 5 ..اكشا اذ نم حوررمجج ظنح 6 حس ولا صياد نم ناطيشل وك
 مههأ ٠

 طكاحايا ماناور تلا وزوج ان تالللضي هاو تروصب ممن كازو

 هال نطيشلا هالزطايرورال ديت د هر زا غءاطشبلا ربو دل 2 2

 مانحاؤ ومما لا 4 0 ا
 ردع

 ئلعح
 000 نق هانراع درا 0 0

 2االّس الا لاح التحام عج -رائالسحالا ا ءْلَتخ ةدحات احرك
 ع : يلو
 فرو ملك لع ما الج لرب طدالع لدي الشم يتسم هارب وه هالوك خرم

 - د : 5 6 8 02 .٠

 لعل نانا ىرب كا سس فض ع لدي اضع هاد هت هلكت الس دع ضغ

 ةيابو قيل ا دناع ُث 2و ىماازهاجمو ةرخا د رزحالا جاعلادارو نم
 م

 نم طق اكدر غرب ريلع ردالص دا توران غال حكم شداالا ققدللا

 ' سيما عجرم تبل هس ناب عراد ضيف هس تيمرداك

 نأ نع ره ادد رجع” ريل ند هد وصعب : نيس ان زاهر ارجوا ربع ل تؤق

 ' قار نم مر يلع ما لص صا ل وسو لإ لاه رح بأ نع الص دبا هع لوا يم
0 1 ً 

 ب لو غاد دوا ةادابلا َقَمَخَيض واحدا ءَميَمحى) غادتف مانلا ثا
 00 اا . 1 35 5

 لفل رونو ةروصب مد وار طي هادي اذ ىاروصتيال طي شما نا ناك

 الهزيلا زيلتخ تراك ارو زيملا راسم حماه رذ_ تلا ووصل راجل غش

 دلل َه ةدكلا وصامل نرصلاب تاداو ع ١مل دمك لوم داي هأدمبب

 ظ مول كبت ااا زوالا رمي طلا نان تتخكا و ول

 ١ دار نعاعومرم 5و "جو نع دوادوباو نيس هأورام َيضاوص لاط أ بايرادزع

 ماما



 صخب مس لع سا طج مل ىارلا راسم للا ةراّشسا نوكي :ظميلاو دف ماما

 ّصملا يجو :ئا م اوراس ويدو ماعلا أدور متينور لوصوو مالسالا طك روم
 ةياورؤ درواك ميلا 2 خبار نياك ديما كامي نارظالاو ءظَميلاغ غاررتض اخندب

 اظل غور تطرد غبار نم حا لسكر يلح مال ذا نر رحاب قتلا لشد
 اال دوش للا هاديحردا لع نجا ُّث م يعل عازم مدع هس زا اعرب ينالوا

 هاجيالإب فقيل تور ديا نمو وهلا خ لخا وطء وصلا ناز مدرك ب ل
 كأي اوك لاطن بأ 0 ب ورلاوادورلا اوس تورك ري تاور 3

 لذ هايم نط دع اجيوزطو ا سو ةفقيلاط نورا كن قدصتوو لقا
 ظ يا عال دزه هليل بارا اه نما ها كوالا اقع دكدكتعا لك
 نر يدا سون هصع لا تع ءأد نم نبيا ىداننا ءانسم كاكا محا كنيلاؤ

 5 تب ضايع لو هدجردو دو نا ميلارجا بيب داع مالت 3 ناكيلا

 م 8 2 20 57 صاخَتبوو ' كارلا وك ةرجوم ةحرعلا م صلاد امو

 1 ا ميلر مناسب عا نم دللا ضم قي كايا دلت 5 وطاو دحر 4

 9 اصل تاهل َه را ثول ايف هانمع مد اثم دمام ددونرصود ع 1 هي

 2 ضعهاغ لام هااط ما ىحبع نياهنخ كاكا يأ لع

 امال اق ةروص اكو ىو ردروص إذ #2 ميلعر هدأ اع زراعطس زول

 ْ 7 -ءاكوا مى دع مالو روي اسا و رول لوما لماجلادمهاوهد

 1 زم واكد يعم تادف اتنو معا داع انزغ 7 كرر

 طئاولبرم زك ايعاوبا هالو رش الادعاسبا ىا طخ ب يت ف لح

 ع 0000007 ير ىار داوي داقزعالا د طلتخا قودص دأدمب 7

 3ك هدرا لع دامو اكو ىدحا ةسسشام نادل هم داو ةنييع
 أ 2 ْ



 الو ا ميسا نباراط ريب نعوض انا كام دإا تع ٍبيِبوَلا نع

 دّمكرل يب داما ينازل اولا لات در مانناء اذ طر نع م خر للعرس أ لص

 نفي ىدلا زم ا اني ىدايئلاراص اكدلا لالا شنط را دور غار

 سَسحاَما كانو لاق طرب وريصصاع كي ادا طنا التان

 مهيد اصدج وب يما صلال ار تاو دياي او
 ”لشلا عزم اذ ناعم ؤنكس ياددادكو لا طلاع لل لزج او
 و رد وادوو نم توحد طلو اال رت كو ةروسلا

 2 هرم ف دل 0 5

 | ضررا ينالغ ازين امؤن ساسار نارا لوم رماد طلو ذر وك اتحجسلا

 ةقيقمح نور هرلامو معد دعساطص هارم صيبا 3 ود جحد لّيِباك

 زر ار صلاو ليتل نع ملا حور ليهو راو مدلل ةضور عدوملا

 ”مانملا عزداجج صا ددو لمياه ضبان ملدادرلا قو درك ف

 هين ياولد معا تو زنحلا سلع ناز يا نخر فاس ركنا
 قلص بد مسوي دانس انه روكا ادع موبادصلا كاتيح اق

 ريع سا اص ساق ضر اضأ ع سصويعريشسا « 75 ,قراطد ةحوتصم جر( ««ييتسا

 يت ثدىلادصرع ىأ تواحا 0 ا اص نبل نع كفرّدوو

 هارلومب ىلا سبر ورب رج كا ب .زاو نيجانلا هجكامابا هاف ةناقرو

 نلْحا اقل نب و ىبلع تحكم لال وق درع نجلا الك ب نهد نيب ات نع

 لاق قيعرزيص مالغاناو عت يع رماح عاص ثيرع بلوزداد نيل

 قنا مزمز ةطس اال ملل سجد عيا رجب هب اك اغوةبيص نناف

 70 ولع ن2 هو هدا ملم يلع سا مط ميلا ن ندور نيب نأرلصاحم

 ًأطخ :ةيلخوب نانو اعرب يرح سو ها العلا هيو مراسواَما

 ظ
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 ا

1 

 ا ا
ْ 

0 
1 



 ب ريش مسا ىو اعا هاو هايا نختار غر نذل يبا وك 2 نادنحال >أ

 يك دبات رضاه نيكل عينا تال باح يسب
 طادض ماشا ثار نع عر لعساالص هال وسو الة ومب ةركزجابا معهسنا

 ل ل
 5 ج قنميا لضمه غو _ززم ولام دايم صاذه شميل كاطيشلا كاذ

 تءحأ

 ”ناذ كرانإل ياجر خد غر صو نمشي نا نان ملا غضالا نمد ةقار

 رج جزءا ينملاج ميلا ناضل لصدو اضل نزل روك وكيد ىا خوك
 ءاّرب ال رك زا غل مضاد ال | لصوو م يهاواضللا دخ ديور ماظل لق يح
0 7 
 لا نكي ل ادا ةدوص ىلا حضي ها ميطتسمل ال ا أرني ثنرج ءارلاج عا

 ناكدلا هتروصؤ لعدد يع ماطص ىارناانه ل عو ىلع -- 2دانلص

 ءالؤمح موو يذلا بشور عج ريع ضبف دل ندوص غي اليف ممضمج د دا رذع

 .يداد تماطل مص خارلالد ادور رع صاد ا ناكزا يع ريجاداذ ريس بأ

 وح الهرن يحلل ا هد ءالوعيد وو هو ملالد ابهر حدعص ىصو 0 47 0-4 211 يمد 8

 | سأررَرف سوو ف كتف ىلع سا يدلل "دس ىارجدش دش ريك ا جارد

 تسفر زا ىلع ب ىسللا تركذذ مانللاو ملكي مالح ديلا كا

 تكرص يلا لا ب شم كاك دا ىاذدا يع جالت كا هب را ىل تببشس

 قارنا 2 2م ولاذع د لعاب طب ءال تحض زلاو عكر دع
 تميل اذ يا هدرككري ربشملا هدا مولصملا نم كاش مالعالا اح فخر“ تبان مجعد

 كلإ هلل انصر نكمل لاعؤ كشر ىدلا ىلا 'مجام طل يط لمحت ناك

 مبسم عال هاعر نيرا كارطب ادا” غغ بجاد 6 قلفحد مواد ارداو الملا اصر ىلع

 0 مالت لريعردااص زجل تدار ىلع نبا لم ظنوا نياكي صاع دخ
 1 ٍِ دا ل ا
 اصل الربا شم >دو دقو ةيئامده التفرد تربت اعمل ركقالق



 ههيوردا ملكات نع و + نذل جو لعرب ىارلاابورلا نوكف تداحا غلسردع

 كا اع لا طلادرصلا نيباس لسكر يلع سا طص رسال هبه

 غم غار رجلك رشي ل هولا د اذ اخد ات لكيم الص

 مضض وو ىاكهدااو يبلع ,نطيرا ملا لصيا" يعض شيب دح نك ةروصاك كرا ذلاذ انما
 ا
9 
0 

 قبو تاضتالإل_رزخالا جاَتجم يلا و نالطلااصرعاظ ا رصلا نب ءاحالا ىوغ ْ

 1001 كوراداطازع ريس ١ نع مدصاعو لك دع نك ع ىبا مالك نه ظ

 لاو م 5200 هاراواام اهنالج وانو ماتا متم فور ىار د ٠

 هاف ريتال جات زاك ذ ل ماورضخاولاد دلو ا) صفو ا ايدوطو رص

ردا ٌصولمللا تصب تور نال ص احام ولا نا اقرت اممم ١
 ديلا اعكا

 ااعرنت امالتلا وةولصلامريلع ءايضالا كار امّصلا نان لتحل 11 ؟رداا حبو

 كلا نعااو سنة وراك ادداد تا ١و+ةصمح :ةيمح ىلا انادلاكر ا 50

 لوقو, ينو قحط كان عيت عريس خاريسضدد زو عم و الصف ورلل يح
 ثم تا

 الاوز قو اح لولا نركض امو هارام قراطتم ظن غادروا ارائك

 السييلع ليقع هأر اذ لاشم ا ىوفالاو ةفوملا مصب هاد كارم انع دع ءاَمَح

هدئولو كبت كعو ىارلر خوف 1
 مق جر :وصو هاددر هع باالداع 

 اماه يطيل يصلا اراك دان ىإرلا ضمن صضوا يسمو فار ندع

 ايبا كرك نانا مو "دعاك ساطع ناكها عدت
 هرطل انوز جدا زلت لاما يالا لاوحا طه لاًدو 2الالاج فري

 ٍ 52 ةروصلا ى يايا ضو وانو اذرسعو لن ةرلاصح ء تما عوو

 انيزاوا نيسان هارب هاك يود نالتخ اه ار الل ري التنم اهمرج ساء ابا

 ءادكزا داملاو هكامتالا ا فأر ةرحاولا ةروصلا تا ةزحاو الاحد



 زاوج م عانمببه دلدوطلاو جوملا و ةوصلاو ةريكا غرر وليدو جود د زصفد

 انه عراك -:وتنخ ئاصووادو ةدعابتمراط ١ نم دحاو نا ؤذ داع يور

 ماما هرزوراشثم جا ادع »خش لاروو واج ناد شكر زل اني

 هلت اي دو ةرحاد اس ؤ بولا و يفارق 2 ١ لشاب

 ضمزع نجا ىو ىشمارلا نيب كورلا ارز وساع خكرييع سا حج وعر و
 رمح نال لع لطاصز ىلا نم بط داما 2 نيني دكر دمانب ااه” نيزكتشملا

 ب بدم ا دعا اداجحساو جوجل نيارد مرخأك 2ك وولملا د نيرواسو

 0 عيوب ىإ | ويح انن دج ارهااكى لزوعج نب رشد اكدعوبا ىاانثدحراتم

 كاراازرلفرلح توق ولعت رك للا ةراشلا نصاصلل كي اكو ءارلا كيت يراملا

 عا امهلعسا خر ىلبع ىبا صر غ لحمل سا حايل تيادالاة تظل ادورلا

 مولا لع لعدالص هاوس تباد دا جك بال تف هد وجو ناد

 ميطتمال ىطيشملا هالو ناكل ىريلع سارح ساق را ع اتم

 ذارداكول يتسع طادرتخ مانلاو زل غب موتا او قب بعت
 اذه يم قصو مومو دار ىدلا طضرلاادهت مي 4 عيطت لهفتي

 | مملاع للطلب نص وفا د دست صيف ليكم نولي هاا يتاطوتي

 نيب لبد وح ىلا لحد زيض عروض لك ١ مسالا ىاالق ديانرلا 0

 الوعر و امنيب طم ناكردا زيملا در ا نيايلاواوِدَحو : ارك ا نيلجيلا

 تازة وهوا طور جد وه مدمج ظلا هل علا الا شاع شاذان

 يكرم ايوب عرق هرطد و نبا مند كرم هرواذك

 طضرتو اهب بع دمام نا قيما خرجا ضايبلا نيه. نوكيك ميلا ليام
 انج

 'عياقد الع مداور دتم» الرخا لحجب ته طااغ خاخمد ثصملاو مثرلاب

 2 + - يصل قاس 3م و. هدو بج يجحرج بو م



 ٌقافدااتسبت ا (ّصلا وحل ىا نيبنيملا نكاد ادرس كاللدا
 1 ا

 هرم نييام ديد ةاولابع مو هواو و 00 رو اطال ىا حل!

غلا ةراّسا ىؤحالا ندالا وأ ةذهعالا ندالا ىا
 فدع | هرخ اه 5 اهص

 هلك
 ىذلاتمنلا ا تآهكم ىرداانو فارلا نعاىو الا عا وعي ءتامدوطإلا ةراشسا

 0 000 ذردإد هاش اضف ديم ركداحر وكدملا تفل اذه

 تيار واكل نع تاكد وب الفاو نول زوالع ني لرد حالا وح

 فوعب_زفزواثميئوارلا ١15 ناب يمانع هام ضع وس ولة شرب حرص

علن دعنا نك“ 2 نمنع ىردالو ماه 01 يب طاع قات
 00 نأ مطعب ن

 قناطعرم لع تمل ا انرح عه عراد رئاهص نم دحو ىرلا معا 0 ىازع نبالاقد

 لل ندم نزككه يعل تلد دو طابا نه يلا اسمه لعرانءارماظا هوانا

 '؛ فمان اد ثرصرُس يار امانه ماصملا مالكرب جوهو يرن ءناشم اهنا

 ريما فن ىلا ق شيم حاظنلا ىصرتيانذ وهو مازإ مرش رمش ترام

 اذحاج ةدادزلا كددا0 ىاؤصوم نكي دال تنلااذعاع مالنا دازإو

 لاو يبن تنل زحاع طعادواز ىلاكك< داب هم سال زجل رقه ماتوصل سنا

 دارا ىب ىلع نباداتض د اكوارلل ارناك موعد 2الاوهاذوع نأ طع مع أ ده نا

 د نا زايد انآصق فدع أ نط تباين
 ١ ًنطواعونم علاو ءادلا رطب مرح اهب دري وح كوالا دمزو و يطع ذا لج ليجد

 5 عم ىف ده: مرج نجدد هل او هس نارملاو لارا رام عضم لال يماوع

 2 عاد قو تيلي لوم طددازمرع هدف كنا نمو مياك يبدا

 : 7772/08 بلم نيا ومو ةانام اىدمرلاو دفأدوباللاسح

 او ىدعرلاو دوادونا ةيموماف دود ألات )و صه خان كبل تراعلا



 نع تكلا اكرر و - وجم نامل فنه 2 شادن نع مرئارمءر» نبادهو

 كابا جنو ووعد دو ىلع تاكو ىو شاة رايب ةريدعاك | ٌتدداحا ىل ىلبع ين

 ا دس صاعلا اكصبارظ وجا مخ يد 00 سامر همر خد فصلا [
 3 - بم مصمم

 ا ا نع اوك شساورلا ىا و حو :داسو اين لا الف كاع رسما نم نيو

 اديس ىآة ريب ااا م صا اراب يد يردادنوو

 قالا نوع :وع ويح كراش أ يدرك نع اعوارلا كادي ديان وعد مودع اهددبو

 روحو ضرار ضلا هكا جونوهو ان دحال5 .زيض بو ةواد ١ !دح

 21 ارش دوادو كد يانثدح يحرس و ملل طا ضلاذ هدوجو ص

 0 زماان دح زيا د وكض مينا دبب وادا اجو 7٠ نقصا“ 20917709 7 ا

 ايل 2 ند وشملاو يسد هداك نع اانا ا اونالا 3 7 0 اهزضنملا ىأ لاقزصلاب

 7, نأ القد ارسال توعد زعل م ليث 2م الا وههاذ وع انا ا.تاناره

 وجي دداك اعواد نان دادي با عا 6 هديك ناهع فرع هر تلا عبن
0 
 1 دا

 ا ه ىلح نإ نع در دوري نا كنمّرارع واريح نابع ند اكد ننركا قوع

 مت ىزمرلا نك صرع هو تالف بن اًنيرزاالا تور نر ل هاد

 اعود اناا وت الد ثدداحا ىلبك ىلإ نع اكشد ترحل ددؤك ناد
 و2 91 : ١

 انثاليزك يور ىللعا ىف رب حالا حرش تيدا دياصرلاه تورلا ناك نازؤاملا

 ا نيسادبع ا. لذ عب دلل ها عم لمنعلإ» ينور مسا كبح نبأ

 عرعر راشيل اذا وبان دولة دعب عما برم دحجت
 حق

 اعرخرلا اع ردكم نغ 'ماست ادب بديا دلتا دماوإلا ١

 ذي ذبار هم لريلعس١اصرس) ١ اوصرال5 ة رول سوا كة رغاكا

 باسل 0 طل و را ىا يطا فاد اددّمح  ةاورلادحا رت لاذ



 أد نم تادكو مدر صم ان ريطلا ايو زامل هك خمالحا الواب انضاال
7 

احرنا هديولو و جلاد را ةاددتك
ذا 5 ماو در ا ص دء

 دص يللا ولا 

 ١ يي وب

ورلا ىاددّيد هود اتلطم ال ومع رمش ١تلطم
 مدد

ابلادصرب دانااذارنا لماما
الوم وكم نال صبا اذك لط

 

 هداه اا

ظعدأا حل اطعم ىأر ىا ناصمود دعل هد خب !ىا يس ابدا نا سين
 انمدا» ةو

 طب هاريض مانللاج لك طع سد الب ملا كاد عم ىف ندا يسم ١كرمغاد

 | ظ كارم لا هوكي هان ىبيال املاك سا ةءطا ثمر مداد

 ١ ١ لقوم مالاكتد ةرشرموا عدم د وو اذ مدل ءاّكرما كف مناوي

 8 ىرما ثالدتحرد 2-00 كمان دوه ىلا تباّنلاءالا ىا, مدر ممم للا وللا

 ةعرملاي منروصب هأد سدا ريداللا نا نتج عاع خاضالا كتف و ىاعتنو

 وبلا لا او ليوا هادؤر تاكاتر وصل هأ ار ضداةح ادور تناك ايحو

 تاب «وصلخ زاك دس يحارب وصلا نيضصانه كدرشهنو

 خةمتيقح هاري دا ساكرعلاظ طك( زا نيا زوالا ماك اج ضخ جا ايغ

 5-25 عاَتجيةِناَلا ثور اراك عاتي طولا كك هيلا

 انماغدت نم اومرلا ميلف اف مدمس ث هيد قسم هذ هعو زا اباك

 متطصريطب هاد م ىااذ ناد ما ابيع اكد ةنروص حو ايلا نا

 2 ميال مداح زعامؤن ىركزدا 1 :ءلمللا 2 لطإاب وهو ءانطا هادقر وكت ْش

 ميسور لاهي ضيوزتلا هم كاين دان داغر يا

 اتلطمر ادور مزنت طوال قبلمالغ تايم ىاطينمل هاذ ماوث مو ضرس

 يداخالتبا ذل اطيشلا تعا صملاةيلاوةجلاَؤ قضواننا هك ذ نع

 ريع را تاوابنغو ىحع و حما حلك تداو مور



 ديك ب ضاع بند“ معا :داحسصاو لاه سابق نم ةروصلا (رروصند ا

 اتتدح شان وبما ةدرتمل رمامضب . امم انرجحا نيش ىانابت ا ىعرلا
 لاك ليد عما الصدم 1 هينا ١ ىناوع بانانئدجر انما هذ يزلادبع .

 نين ىو يال هاطيتسا ناد مالا يحى غاطدخ .ذ مانللاذ خرم
 تنس ميز ايلا كزرالاو ةرجدباه) كك الحا اذا نم كد
 اوكا نأ عطب انخ ةرجدبا باك لتي مكيلع اص لاو منا نيحلاصلا نم

 ا ذدمب ءظْمِل هوامامولا هدار نما 4 "طيلة نيم ةياددر ذاع

 0 رداث ممن جالع ءايشوالأ تام أراب 200 دككمو لاه امباسييلا ظ

 اخس ىومالاهاط ءايلوع مداها هع رز تكا اهم هزرزالاو سس م

 271 ديطأد 39 ماما امالا سر(دك) مع دع اج يذد كحد

 نا راطع نب ,ماهانع ءاهحاط خدت محاد امالاو قراملا ضراوع

 يوب ذا با ةطصا ليلاو ذاذولا طع ماماناو سلا ىلا وبا

 كايت غيروا رد درا مح مد ورب ملا نم يملأ رياكذوتض داماك رع

 6 رس ةدااوق مم اهيا انا وصمم ويتسبب ءاينبالا جاهدا كئالخلا

 مازال ل شما خباوام ءداضكز دهوك دد املا قاد لاوحال اممم ةءاتلاذ

 دس هو لخيو ءلمتيطاخطو ىلذلا بط[ خو داوسالا ةبيذمو هو تم وح

 خطرا نك( ثنو اعاخ مصرا طر ارو نرغب قر دنع يب اذه ىلا

 "ده 1 ايلا خبل دك ءاو ير ةيطحح ىاد عانملا غش ىعارلا نإ قاما لع درلا

 مذ نما تلم كوّمعملا نمركسم خدادل نعابزم الي نب

 انمهاؤ بلا نبعد ممارست وس دو مداطب اهم ترام مارال هذه ىنا
 ب والا

 تاع نم نان و ترجو مرسسيا ظلي مريع ساطج تور هاذا ١

 ا

> 



متابوهد ىلولا نا ةداعالو اعرّس الو نعوذ د رجا مل قرع دا ناو َّى
 ا جا ا

 وما سرع ورشا اذا عين نيب لستيال شاب اا ريكم ب ملا

 ظن عفن لولا وكيد هين عر ءاهرام اي اعدل عاجزا ب لمت كابا بجاح ا

 يجد اياك ضد كاسل عب

 م

 عديل اد ميلا تلميع اهحرساراهم وا ارح امان اعرشس نو الع نيكي زع راك اد و

كي الرج كلا وك نأ ملي اضو دلع
 مولاة مولا ناد ريتتامات و ني

 أ نعم امد لاّتف اىدابلا ري حاصاضيا نو مالا نم طاحجدنع ”ةهيمخ دور ا

 ريزتلا ْ
 موج هلا جيجل دان ىكمالو راع ان وه ناكل هماظ دعزع ولو انجاعتم اره ايهوةري

 1 ليو رتوعسب هل هأر نيك اوماتخاةحرئتاصؤ ةأر نوم كاد حلاو طا ناب دود

--- تارك ةلار ومالا و ةداصلل قراضم ا انه اده نازعا) ماايباكو له ذ د ْ
 

 تا متدج ناي اسوم هعكأذ دك مل ذداب زي اكذؤ عن 578 د ةيلكلا

 د مو ضر شل يغرط ارواج تبر تس اتسيربادكينلا هةر رع اننزطدشما

 را اك هتقَخراوجاك عوقد مدعاك لديال رش مدع دأب ضيا دو ىبنا ةدخاوت

 يظن
 ١ يي لاح ور حائل (ذ نم دا يكول مكوام هرعو لدهالا لد 1 و 2 ىااق لك ُ

 ثيم نظيالدع اءهوءظتميلا دوو ؟ يملا صور مولع تشليح م( نى ةءاسو طي

 املا لبنا م ل ىلطلا أسباب انجل تق دايجدالطوكن يك ءتسملا
 رينا ف 1 .

 طصرطعا ىلا لير نال: طالع ع 2 ذناخ وتعلو ةدها لاو لوما نين

 مصار ياك رعالاكاع اصاك زازا مولمللا سو يد كاّساوا ىرءواعا نم غجردع

 راقي ميت اد هار نم كنراللا عصبموو مانالاواكا نم غارلا كولو مادااظح

 م اعبوراغ خيا دياورلا : رصلمحما نعيش شرا نازل اع انصلا نس ازرع نك
 م

 .| يوباعنا امركااذاو اص دة ق ع نك دعرسا احصرنا لش خو ليلعسا اصر يرع



 3 ملاع لع انلحدمبَو مالم لاري ماعالا نع رت قبس كج اهرالا ماع اراملا

 كابا م لصخ وا رعيط عم اين رلا حلاع ث ءايلوالا كاك كاحاكذخ ناكشالا لوزن

 ُ كو ظيف كادبالا نم دحاو لب مناور ةديِح لهي ةددعتم ماجربت

 ع كاما ططتوملا هالورت انزءزحو نامرالاو ىككعالا نم راى الح

 كملالاملاو اخس ماعلا فيلو ذيل ين ب و طماط صحح زدوكب خزن لاح غبلع
ا ل تداكذأ دايت لا شرم تود ميبنرم نا عم ءاررمشسلا عاورا هاذ

 رصحرط ناويج

 ردا عم راش خبرؤم حا تسول تح بتلعم لب اق لإ سيك نجلا فاد عرس

 يوسي شن ماجاب تطري محار مندا بج نع ةيياخ ميدو نادحا لي

 طوأ مكس يع ا لص انيبنف هرختو هوبي داي الانا دو اذكو ماع سيتم ماس
 هرخو لو جحاذا ليوان نب 5 تاداملا قرات ل وصخ ةمكم» رمماو تام اركا هذم

 هةر عرج ول سحرا سيلا ا فرعا إذ تاون لج هس عماش
 م

 باع جرف ول ىازو جف انوه نادرا رن ت ودوام نيع شرط لسكر يلعرما

 الؤا ةداعواف عقاد ذخ نيعدشرط جنا عدرا نع خي شا دوب 0و

 1 نبا لوع مى ذداذ الّمعو اعرَس اناع رش انالص15 داملا قررت ا فود

 خللا عزها كح ىوهيوم : كالو ناملالاورحاظلا يحاك الاه اكديحيون ديف
 * ولا اةورو عصور .يصتلا عع نذتس ل كميعدا صد هدكك نأ دجيدالو

 ديماراو نسم نو اصلا لحلا نم :ا!درلا كر ئلاةياوركم اهنا عا

 اطداند اهضالا ٍلاصلا كرب هضاثإو نيذاَصلإطور بلاغ دالاود 36 نط

 مهل كورلا صيبا املا ذ كريدق نااكيلع طيش اطلت دوت
 ةعاربامو

 ري مءاجلاذ لاق ويملا نأ دز نع عوضا عنو م لصالح نا
 اصلا 0 م *ىأ

 ون 6 دابع نع فدمّرلاو دوادوأو مو ىشا نع مصو كاجو .صادادر



 هس 2 0-0 مر هدا نع صاع ناو ١ث لا ال راس ان تتنوبا افيو عهد ا نعل را

 1 مث ا وس 7 د نانا صا
 0 نع ع د ملأ هور ةونبلا هم ءرج يعبي زج اصلا دلل هذ 7

 أورو ةونبلا نم نجني خانم ءرجاعب هسا نم ىو اصلا شوملاا دوو ظضنو

 ةويبل نم ءزج ىيمهبرا نم ءاج سول اهور ظلم نن رز د نعم ماج .كذمرلا

 جا أولاد 2004 ١ رهام ١ دارعالاد حالا ناذع كيد تاماورلإ د وتسلم

 أطل ايور تزف كاتو نكمالاو ءزمرالاو دل د!ااوحل ناحل اطال نأ هع

 نك ا طيبجربمئارب مكي مالك لادا زوج حاصلا عب ةدابع نع انيضلاو

 عراد رلا كا وانعم حم مالا ماهل ميلا وعرب ريض سالو دبملا ف درحاظلاو ظ

 تب لكدلع.داطصو عذابا لعديد نبا ةونلا لع جادم ١

 يور غلا ردانلا تا ةبلإد رملآو :للصلا!ةورلا دا رحال ملوةوزملا ظ

 7 صواضمالاو نشأ لا لسكر لعرتلا رصراوجك ذطظنأه تارزشلا نم كوكياع

 هيجان! ءاتمم لو ةونبلا لأ تالا نم كا ةونبلا ص ءزج عع و عيدرا نع
 وك 0 .:

 فاصخلا ضرما دىملا اره ص حالا لق دابر تاب ونجا را ةونيلا داوم لع

 اس عرج ا اضلاادو نة ومدراو سمى يلع دا الصنم ناك

 ارا ةررجوإ هاهد دل ذي دا يجمل دعيثويو

 كنا راك وا ندا ع -ااهارمو صلاه ورلا دكا ذل ابواولاد

 اكن كوتش رك كير داناسناذ مويزعان زلت هاداذهغ للا صدلوقو

 ةيفاوم نما -و لع رمال ناك لسور سيو انا يرام

 ةوسإام رم نيمدراو نسج ءزجادشرلا هاك خيري مشس اس كد صلا اهوا

 اطاورئاو يروا ناد حولا تبردحام اهلاقإ د لّوملاا ره كدىلا ال

 ةورق خفر رشم تلو اد ورلا نار دوكس ا كك ذ نالت لعام .تمملا 0 : ع ا 5



 ديا هدرا هيبعاذلا كداع تشم تلال وتلا هرعاس نوه عيال
 يبعد صمد دص لويد ةدنبلا يول هزه حقا هاك

 اكرر هوكي دز د علا صان خلف صاع يامل |
 اال شمشون اح نم لكدكو ص درك هازال طخ ةولصلا هن
 م -_ وم ورمل سجع «يلا .خ دي هاذ ثذ دال نيمراو سمار الاد خصوم

 اموت لكذوىيلاد د ضوتيادو طاش ابان كل قويا ع مضروك

 مرجان ءاضفالاو اوه دولا حلاو ماوي ضب رادع ثيدح كيراَم

 2006 ند ءازجالارصح غيلب_صيامذ ةولبلا نم رج يبرشعو ةجنرا نم

 معا ديلا طب للام جز نيملا شيب احلا ضعب يدر يانا ضمن

 د دارت مهي ةوبهادالّة ف دحا لكتاب لس طك انلواماد كم 4

 يلع يطالب ابميمشسلابا بيا ةدبنانا *ةلاو سيخ ةوبلا مزج ظ

 اا مرماك ةونبلا هس دزج تمسي ناد لعبا بف كتي نايا نمل

 لوم سبل لات ا دير ءنللا

 نطو جال يصب يصب ياتبااذا الا 201 ءالق

 تجار ءاوبلا ا ممكطلا نا للا ةراشلا فود كنتوا

 هراثرا انام ل نه ضلك اب كييف ماين الاسك يلع عزو ةظينحول) نع
 0 دمارباصا مراح اب ارم ارك لولا اص هرابخا انتم او ٠

 .! ثول داني ميرا زب حض مسا كّيض يدخل .انلحلا هس سر كيلع

 اهيل هس ول# لاو كم اتا ون يمض ثكدلوع
 يلا يصعر رن ذ ةوبمل والخ انمرلا كاكاو 07 مسك يلع اسم

 ريحا .٠
 نم هراوامو الااورو داوإ نمر نمل د ء الت الادنع ددروبلاو انما عاّجاي
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 رج ووو ودرع و ب دو

 نيف تكاد ا
اغالوذيدخامعداشب تهار

 ن

 007 ارخخ نيد كك داك د يصويلاؤ بمرض و ءاياورلا اج طر لا

 بس در ا 0 نبا ا “ات هن ل17 12 تح "حس ع هج سمح حس < حج بج وع سويس هج مس

 قاربت! هيدا ظويوةزةع تايالا ثول تانج

 طاشعأ

 7 رلجخد ثيرذل اعاد ورا دا ديالا هدارغو عب كلررعا للا

 ا ةارللم عضلاو قديما حلات را بود شاطر قو نإ يكحك

 0000 مريخ ألن دج ردا كيرلا لمجد اةسار ارلاوس لى دع ِ

 تدطا ا دهالاق قيساك فصنءرغ وهو ريس نع طوع تان جاضتلا ١ فام

 دّمسصاو رد نيدْني اريام ىا بد ثيدطا : ١ دوا ١ ثيدطل عدا نيل !دنح ٍ

 زك ف عقد كرم الق كي د تعداد هم نعاوخذاذ ءاذعتت مجدا
 0 نعبد دللا ةيباحر هطلت هرعو ملممأ و دراما ني > رمل اره نا

 | الل تنويكو هاذه عت ع اواظناد هر ةوتملاو ا دوا نو

 اجاموعو دهمان نيوتن لولا تملا عوج هولش مكاو ةولصلا هذه

 ماطاو كوصاامجو نمار كك م ةلخلاهيمل 2 دريلع ساجر وسلا

نيمضذف نع ميناس هوسملا- كاملا كددملا نمد ا نلحاكلاو
 3 

 3 ع نيطاي شمل زن تاعاكدو ددحكم مابفسس(ا لع جراما لوح دو

 ب يابت نازطادمملا مع اوطنإ ضو هدزذلات ّنعا هت

 ١ هاضص -#+ م 2-5 55

 دو ضو هر مملادجو زدوجنو اقيمخح ١ ناعتسلا مهلاراّىيلمل نلويمشملا
 ملم

اكطاد درجلا ماها اص اغ مللاو ىو ةديلاع اطاواثوا ْ
 3 دقداواظ د

 2 ماع 1 ىلا 8 ياي هنيياتدزما نيب ةودوم نع

 ديه نشا هزح املا فح يداه صرولاو معاضد
 نلاوزولا

 5 لاوس يت نسف تينا ادا ةثسادرع 0
 < سمس يس سيلا

 مي














